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Coronaprotocol SOCIËTEIT aan de VECHT 

  
  
ALGEMEEN 

• Het klinkt ietwat onaardig, maar alleen als u gereserveerd heeft mag u de Sociëteit, 
Pampusbar en het terras boven betreden.  

• Bij ontvangst zullen we vooraf een controlegesprek met u moeten houden om in te 
schatten of er gezondheidsrisico’s zijn en als u met drie of meer personen bent of u 
een gezamenlijk huishouden vormt. 

• Reserveren van een tafel buiten op het terras van de Pampusbar is niet verplicht en 
afhankelijk van beschikbaarheid en de weersverwachting. 

• Maximaal twee personen aan een tafel die niet tot éénzelfde huishouden behoren is 
toegestaan. Meerdere personen aan een tafel die wel tot éénzelfde huishouden 
behoren is geen probleem. 

• Er zijn niet meer dan 30 personen toegestaan in Sociëteit en Pampusbar.  
 

RESERVEREN 
• Reserveren van een tafel binnen in Sociëteit of Pampusbar is verplicht en kan via e-

mail: reserveren.societeit@knzrv.nl of tijdens openingstijden: 0294 261 434. 
• Voor de Sociëteit werken met twee diner rondes:  

1. van 17.30 uur – 19.30 uur 

2. van 19.45 uur – sluit 
 

Lunch Pampusbar 
1. U gaat via de entree van de Pampusbar (zuidzijde clubgebouw) naar binnen. Dit staat 

aangegeven. 

2. Overal is de 1,5 meter van toepassing. 
3. U kunt gebruikmaken van het nachttoilet (zuidzijde clubgebouw) of de kleedkamer 

Dames/Heren (toilet/douche) maximaal drie personen. 
4. U neemt plaats aan tafel en kan geen drankjes nuttigen aan de bar. De tafels staan 

dan ook 1,5 meter uit elkaar. 

5. Bestellingen van de lunchkaart mag u aan de voorzijde van de bar doen, maximaal 1 
per persoon per keer, u wacht op uw bestelling en neemt deze mee naar uw tafel. 

6. Afrekenen aan de voorzijde van de bar, maximaal 1 persoon per keer en uitsluitend 
met PIN. U verlaat de Pampusbar aan de noordzijde (havenkantoor). 
 

Dineren op Sociëteit 
1. U gaat via de entree, binnendoor via de trap in hal, naar boven. Dit staat 

aangegeven. 
2. Wilt u Sociëteit verlaten of naar het toilet gaan, dan verlaat u Sociëteit via de 

buitentrap van het terras. Ook dit zal wederom aangegeven worden. 

3. In de kleedkamer Dames/Heren (toilet/douche) maximaal drie personen. 
4. U neemt plaats aan tafel en kan geen drankjes nuttigen aan de bar. De tafels staan 

dan ook 1,5 meter uit elkaar. 
5. Bestellingen van drank mag u wél aan de voorzijde van de bar doen, maximaal 1 per 

persoon per keer, u wacht op uw bestelling en neemt deze mee naar uw tafel. 
6. Om zoveel mogelijk de 1,5 meter te waarborgen zal uw diner op een serveerwagen 

tot aan uw tafel gereden worden. U dient zelf de gerechten van de wagen te halen. 

7. Na afloop van een gerecht vragen we u zelf de borden en bestek op de 
serveerwagen te leggen. 

8. Afrekenen aan de voorzijde van de bar, maximaal 1 persoon per keer en uitsluitend 
met PIN. U verlaat Sociëteit via de buitentrap van het terras. 

 

S.V.P. HOUDT U ZICH HIERAAN.  
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! 
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