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De belangrijkste regels zijn: 

- De sociëteit wordt geopend op dinsdag 2 juni om 13.30 uur. 

- De sociëteit word tot nader order uitsluitend geopend in de middaguren van maandag 

tot en met vrijdag van 13.30 tot 17.00 uur 

- De hygiëneregels zijn vastgelegd in het protocol.  

Belangrijke regels zijn: 

• Er mogen maximaal 20 leden tegelijkertijd aanwezig zijn 

• Er is een verantwoordelijk persoon (de barman) die toeziet op naleving van de regels 

• Houd 1,5 meter afstand. 

• Twee biljarts zijn geopend. 

• Klaverjassen en andere spellen zijn niet toegestaan 

• Alle aanwezigen nemen een zitplaats in, er zijn maximaal 20 zitplaatsen beschikbaar.  

• Aanwijzingen van de door het bestuur aangestelde verantwoordelijke dienen te 

worden opgevolgd. 

Wij beseffen dat het ‘oude normaal’ nog ver weg is en dat het openstellen van de sociëteit 

grote verantwoordelijkheden met zich meebrengt. We vragen daarom begrip voor de 

maatregelen. We hopen dat eenieder de soos regelmatig gaat bezoeken. We gaan niet 

werken met een reserveringssysteem. Vol = vol dus wanneer er 20 personen aanwezig zijn is 

de toegang op dat moment voor de overige leden gesloten. Plaatsmaken voor een binnen 

komend lid is natuurlijk altijd een mooie geste. 

Opening sociëteitsgebouw 

Door de maatregelen van de overheid in het kader van het voorkomen van verspreiding 

van het Corona virus was het bestuur van de sociëteit genoodzaakt om het gebouw per 15 

maart jl. met onmiddellijke ingang voor alle activiteiten te sluiten. Aan deze sluiting komt 

nu een eind. We gaan weer voorzichtig opstarten.  

De regels van de geldende noodverordening van de veiligheidsregio IJsseland zijn daarbij 

leidend. Dat betekent dat we aan alle regels die er gevraagd worden aan beheerders van 

voor het publiek toegankelijke gebouwen moeten voldoen.  

We beseffen daarnaast dat onze leden voor het grootste deel vallen in de risicogroepen, 

een wetenschap die ons extra alert maakt op vaststellen en de naleving van een 

gebruikersprotocol. In dit protocol staan alle maatregelen die getroffen zijn om 

verspreiding van het virus in ons gebouw te voorkomen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbouwing van de Soos 

Elk nadeel heeft zijn voordeel. Het bestuur heeft de periode van gedwongen sluiting benut 

voor een grondige verbouwing van de soos. Hiervoor was een mooie groep vrijwilligers 

beschikbaar. We mogen zeer tevreden zijn met het resultaat. 

Biljarts zijn verplaatst, waardoor er een mooie ruimte is ontstaan voor het café gedeelte. 

Dat vormt nu één geheel met de bar waardoor een gezellige ruimte is gecreëerd. 

Verwarming en verlichting is aangepast en er is nieuwe vloerbedekking gekomen. Wat kost 

dat wel niet? Dat is reuze meegevallen, we hebben binnen beschikbare budgetten alles 

weten te realiseren. Alleen het resultaat van de verbouwing nodigt uit om de soos eens te 

gaan bezoeken.  

We hopen daarom jullie spoedig te zien in het sociëteitsgebouw 

Het bestuur 

 

 


