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Mevrouw, Beste vrienden,
Nu de Veiligheidsraad beslist heeft dat de restaurants terug mogen openen, zij het onder strikte
voorwaarden, hebben de Voorzitter en de leden van het Bestuursorgaan KVOO-O.Vl het genoegen u
uit te nodigen op de :
Jaarlijkse BBQ op dinsdag 07 juli 2020
Voorafgaande opmerking:
Er zullen foto’s genomen worden tijdens deze activiteit. Zij die niet wensen gefotografeerd te
worden dienen dit bij het begin van de activiteit te melden aan de verantwoordelijke
(Eddy Ostir) of de fotograaf van dienst.
Corona maatregelen
Volgens de geldende veiligheidsmaatregelen kunnen vanaf 1 juli banket-en receptiezalen terug open
met een maximum van 50 personen onder dezelfde voorwaarde als de horeca. De restaurant-uitbater
en uw bestuur staan garant voor het strikt toepassen van de veiligheidsvoorschriften zoals opgelegd
door de Veiligheidsraad. Het personeel draagt een mondmasker, de toiletten worden tijdig ontsmet en
er is voldoende desinfecterende gel voorhanden. Wij vragen u zo veel mogelijk de handen te wassen,
te ontsmetten en uw gezond verstand te gebruiken. Kom ook niet als u de ziektesymptomen vertoont.
Door deze maatregelen zullen maximaal 50 personen aan deze activiteit kunnen deelnemen. Bij
inschrijving zal de datum van de bankoverschrijving op het rekeningnummer van KVOO O-VL als
enig selectiecriterium gelden.
Indien de Veiligheidsraad de maatregelen terugschroeft en hierdoor de BBQ niet kan doorgaan wordt u
hiervan verwittigd en wordt het betaalde bedrag teruggestort.
Op de keerzijde vindt u bijkomende informatie m.b.t. de BBQ.
Tot binnenkort!
Marc Baelen
Voorzitter

11 u 50

"Wij vragen u kennis te willen nemen van onze Privacyverklaring die gepubliceerd werd op onze website.

