Coronaprotocol De Bergse Akker: Lees dit goed door voordat je de De Bergse Akker bezoekt.
● Iedere bezoeker van De Bergse Akker dient zich aan onderstaande regels te houden.
● Dit jaar is De Bergse Akker alleen toegankelijk voor leden op vertoon van de ledenpas. Het is niet
mogelijk zonder lidmaatschap van de Akker gebruik te maken. Neem je ledenpas altijd mee, zonder
pas kun je niet De Bergse Akker op.
● De ledenpas wordt, na betaling van de contributie en het inschrijven van 2 stranddiensten,
thuisbezorgd in de brievenbus.
● Lid worden kan alleen via de website en niet op De Bergse Akker.
● Dit jaar blijft de poort gesloten als De Bergse Akker open is. Op de poort komt een nieuw cijferslot en
een dranger die ervoor zorgt dat de poort in het slot valt. Doe dus altijd de poort achter je dicht en laat
geen bezoeker toe die niet lid is!
● Per mail ontvang je voor 1 juli de cijfercode.
● De winkel blijft vooralsnog gesloten en er vindt vooralsnog geen verkoop van ijsjes, snoep, drinken en
introductiekaartjes plaats. Er is geen kas in de winkel en er wordt niets betaald op De Bergse Akker.
● Introducées mogen dit jaar vooralsnog gratis mee naar binnen. Per lid (kind tot 14 jaar) mag er één
introducée mee (ook een kind tot 14 jaar). Er mogen dus geen introducées ouder dan 14 jaar mee, en
ook niet de ouder(s) van de introducée.
● Er komt een aangepast bord voor aan de weg en op het 1e hek waarop staat aangegeven dat De Bergse
Akker alleen voor leden is geopend.
● Er komen vloerstickers met richtingspijlen aan 2 kanten in de gang. Let op wie er voorrang heeft en
houd 1,5 meter afstand.
● Het toilet gaat op slot. Een ouder/begeleider haalt bij de stranddienst de sleutel en maakt na gebruik
het toilet, het fonteintje en het handvat van de deur schoon. Er komt een instructie op de toiletdeur te
hangen.
● De basisregels van het RIVM gelden ook op De Bergse Akker:
○ Handen wassen met water en zeep;
○ Hoest en nies in de binnenkant van je elle boog;
○ Houd 1,5 meter afstand als je ouder bent dan 12 jaar;
○ Bij milde klachten blijf je thuis.
● Er mogen maximaal 100 bezoekers zijn op De Bergse Akker.
● Vanaf 1 juli is alle informatie ook op onze website www.debergseakker.nl te vinden.
Tenslotte gaat de bouncer er tot en met 16 augustus helaas niet in. Het is tot die datum zomervakantie in
regio Noord en we willen voorkomen dat er bezoekers vanaf de plas op de bouncer komen. Afhankelijk van
de corona-situatie in Nederland en de drukte op de plas en akker, besluiten we tegen die tijd of de bouncer
er na die tijd nog in gaat.
Heb je vragen over dit coronaprotocol? Mail dan naar info@debergseakker.nl

