
        

Protocol toss 50 + 

1. Iedere deelnemer aan de 50 + toss dient zich te realiseren dat ze tot de risicogroep behoren en dat 
tossen alleen mogelijk is als iedereen zich aan de regels en protocollen en aanwijzingen van de 
“tossdienst” houdt. Eén iemand kan het voor alle andere tossers verpesten!!  

2. Er zijn 2 “tossdiensten”, 1 voor het inschrijven, 1 voor het handhaven van alle regels (1.5 mtr, looplijnen 
etc) 

3. Een ieder die tossdienst gaat doen zal door 50 + commissie en/of Bob geïnformeerd worden over de 
regels die opgesteld zijn. 

4. Men moet zich voor elke ronde opnieuw inschrijven bij de “inschrijver” 
5. Inschrijven voor mensen die niet staan te spelen moet voordat de ronde is afgelopen. Mensen die staan 

te spelen doen dit wannere zij van de baan komen. Handhaver zorgt hierbij dat de mensen die gaan 
inschrijven zich aan de regels houden (1.5 meter, looproute) 

6. Hierdoor kan niet direct aan een volgende ronde wordt begonnen. Na elke ronde wordt er 5 minuten tijd 
genomen om tot een nieuwe indeling te komen. 

7. De tijden van de rondes zijn als volgt 
1. 900 uur 
2. 9.35 uur 
3. 10.10 uur 
4. 10.45 uur 
5. 11.20 uur  
6. 11.55 uur 

8. De clubhuisdienst zorgt voor een plek voor inschrijven waarbij men zich te allen tijde kan houden aan de 
regels (1.5 meter, looproute) 

9. Na inschrijving wordt er getost met speelkaarten. Afhankelijk van het aantal banen waarvoor is 
ingeschreven worden kaarten gebruikt (voorbeeld:bij 4 banen dan worden alle azen, heren, vrouwen en 
boeren genomen). De inschrijver maakt met behulp van de kaarten de indeling. Alleen de inschrijver 
mag contact hebben met de inschrijfpapieren, speelkaarten etc. Clubhuis stelt dat wat nodig is ter 
beschikking en zal zorgen voor archivering en schoonmaken van de gebruikte materialen. 

10. Nadat de indeling gemaakt is, zal deze bekend worden gemaakt. Hierbij zorgt de handhaver dat de 
mensen die gaan tossen allemaal de 1.5 meter van elkaar in acht houden ook bij het gaan naar de 
banen. 

11. De mensen die niet gaan tossen hebben drie opties: 

• plaats nemen op terras om consumptie te nemen 

• plaats nemen in clubhuis om consumptie te nemen 

• park verlaten 
 

12. Mensen die geen consumptie willen nemen worden geacht om het park te verlaten omdat de regels het 
verbieden zich op het park te bevinden om “te kijken” of te wachten op een volgende ronde. Dit wordt 
omzeild door gebruik te maken van terras of clubhuis. 

13. De registratie van alle toss rondes zullen worden bewaard i.v.m. mogelijke calamiteiten en het na 
kunnen gaan wie wanneer en waar op het park was. De registraties worden 3 weken bewaard voordat 
ze weggegooid zullen worden. 

14. Eindverantwoordelijken voor het goed laten verlopen van de toss, de regels en de handhaving zijn de 
toss diensten (in het verlengde de 50 + commissie) en de verantwoordelijke in het clubhuis (Dorien of 
Bob). 

15. Indien de tossers zich niet aan de regels houden kan/mag de 50 + commissie en/of het bestuur besluiten 
om voorlopig geen toss ochtenden meer te houden. 

16. Mensen zullen bij het niet in acht nemen van de regels 1x gewaarschuwd worden. Bij herhaling van een 
overtreding zal diegene verzocht worden om het park te verlaten. Wil men niet vertrekken zal de 
politie/handhaving van de gemeente worden gewaarschuwd. Dit is volgens het landelijke protocol 
betreffende handhaving op terrassen en horeca gelegenheden. 

 


