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                                                       Concept                                                                                                             

 

 

Protocol verantwoord herstarten van activiteiten 

Het kabinet heeft tezamen met het RIVM, een persconferentie gehouden over 

de stand van zaken met betrekking tot het COVID – 19. Voor de buitensport 

heeft het kabinet op 21 april besloten dat er voor de jeugd en topsporters enige 

versoepeling komt. 

Het bestuur van de Buurtvereniging Seghwaert op Dreef in de wijk 

Seghwaert te Zoetermeer heeft over dit onderwerp vergaderd en 

kan niet anders concluderen dat er tot 20 mei geen enkele activiteit 

kan plaats vinden in haar accommodatie. 

Het bestuur heeft tijdens deze vergadering ook onderstaand 

protocol samen gesteld dat kan bijdragen om de veiligheid van de 

bezoekers en deelnemers aan activiteiten te borgen wanneer het 

kabinet besluit om de mogelijkheid van diverse activiteiten 

gefaseerd toe te staan. 

Inleiding 

Dit is een levend document, zodra er weer wijzigingen komen in de 

versoepeling van de maatregelen zal het protocol worden aangepast. 

Wat kan nog niet, en wat kan wel. En hoe kunnen we de accommodatie 

inrichten zodat we een optimale veiligheid kunnen handhaven voor de 

vrijwilligers en de docenten van de activiteiten. Daarnaast is het ook 

van belang de deelnemers aan de activiteiten te beschermen. 
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Alle binnensporten kunnen nog niet, zij worden doorgeschoven naar 1 

september, of zoveel eerder, als er een aanpassing is in de 

maatregelen. 

Activiteiten die niet kunnen worden uitgevoerd met inachtneming van 

de 1,5 meter afstand gaan voorlopig niet door. Denk hierbij o.a. aan 

bridge en  klaverjassen. Zij zullen dan pas worden opgestart als er 

nieuwe maatregelen komen. 

Activiteiten die wel begin juni kunnen worden opgestart zijn: 

biljarten, kleding maken en tekenen en schilderen. Heeft een 

activiteit een hele goede veilige oplossing, dan wordt gekeken of dit 

werkbaar en veilig is. 

Met in acht neming van de 1,5 meter, het (tot nu toe) maximaal aantal 

aanwezige personen in het gebouw (30), zijn de onderstaande 

maatregelen van belang. 

Aanschaf materialen 

Waarschuwingsflyers (1,5 meter), afzettape, mondkapjes, latex 

handschoenen, desinfecterende middelen, papieren doekjes en 

plexiglas (wordt geadviseerd). Dit is noodzakelijk voor de veiligheid 

van de vrijwilligers en deelnemers aan de activiteiten. 

Indeling van de accommodatie 

Voor iedere activiteit wordt het meubilair dusdanig neergezet, zodat 

men 1,5 meter van elkaar zit. Daarnaast wordt met behulp van 

afzettape en pijlen de looproute aangegeven.  
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Keuken en bar 

• Vrijwilligers wassen tenminste iedere 30 minuten de handen 

• Voorkom permanente kruislijnen 

• Werkoppervlakken dienen ieder uur gereinigd te worden 

• Werkplekken, ook achter de bar, moeten 1,5 meter van elkaar 

gerealiseerd worden 

• De bar wordt afgescheiden van de grote ruimte door plexiglas 

met 1 of 2 openingen voor het aanreiken van consumpties en 

snacks 

• Barmedewerkers/coördinatoren en leidinggevende krijgen 

beschermende middelen ter beschikking 

• De barmedewerkers schuiven consumpties en snacks op een 

dienblad naar elkaar toe 

• Er wordt gepind, cash afrekeningen wordt zoveel mogelijk 

beperkt (niet aannemen met blote handen, op een dienblad 

aannemen) 

• Afwassen van kopjes, schoteltje, bestek en glazen gebeurt met 

de machine 

Voor leveranciers geldt 

• Houd 1,5 meter afstand van de vrijwilligers die de goederen in 

ontvangst nemen 

• Kom niet aan de deur met verkoudheids- en/of griepklachten 

• Laat goederen uit en zet deze op een daarvoor aangewezen 

plaats inclusief pakbon en neem zelf 1,5 meter afstand van deze 

plek 

• Informeer de leverancier over de maatregelen die je als 

vereniging neemt om besmetting te voorkomen. 
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Verantwoordelijkheid 

De coördinatoren, docenten of leidinggevenden nemen het op zich om 

toezicht te houden of de regels worden nageleefd. Hierna te noemen 

coach. 

Uiteraard zijn de deelnemers van de activiteiten ook zelf 

verantwoordelijk voor het uitvoeren van het protocol. 

De wekelijkse schoonmaak van het gebouw wordt dagelijks in de 

vroege ochtend verzorgd door een erkend schoonmaak bedrijf. 

Extra schoonmaak wordt door een geïnstrueerde vrijwilliger gedaan 

uiteraard met bescherming materialen. 

 

Hoe deel te nemen aan een activiteit 

• De coach zet, indien het weer het toelaat, de ramen open 

• De coach desinfecteert de tafels en de materialen die gebruikt 

worden 

• De deelnemers aan de activiteit nemen, afhankelijk, van de 

activiteit zelf materiaal mee (b.v. keu) en ruilt dit niet met 

andere deelnemers van de activiteit 

• Bij binnenkomst stelt hij vragen over de gezondheid 

• Bij verkoudheidsverschijnselen wordt men gevraagd naar huis 

te gaan 

• Bij binnenkomst desinfecteert men de handen (bij de ingang 

staat desinfecteermateriaal en papieren handdoekjes) 

• Bij toiletbezoek trekt men pas door na de klep te hebben 

dichtgedaan (gesloten) 

• Na het toiletbezoek en het verlaten van deze ruimte 

desinfecteert men wederom de handen (bij het toiletblok staat 

desinfecteermateriaal en papieren zakdoekjes) 
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• Gedurende de activiteit houdt men 1,5 afstand  

• Gedurende de activiteit volgt men de looproute 

• Gedurende de activiteit volgt men de adviezen van de coach op 

• Aan het einde van de activiteit worden de tafels en het 

materiaal gedesinfecteerd door de coach 

• Voor het verlaten van het gebouw desinfecteert men de handen 

Bij zowel de voor- als de achter uit/ingang staan 

desinfecteermiddelen. 

De vrijwilligers kunnen gebruik maken van mondkapjes en 

handschoenen. 

Als de deelnemers aan de activiteiten ook een mondkapje en 

handschoenen willen dragen, dienen zij die zelf aan te schaffen. 

 

Voor een ieder geldt 

• Was regelmatig uw handen (of desinfecteer ze) 

• Schud geen handen 

• Hoest en nies in de binnenkant van je ellenboog 

• Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze 

daarna weg  op  een veilige plaats 

• Blijf altijd thuis bij gezondheidsklachten en ook als iemand in 

jouw huishouding koorts (meer dan 38 graden) en/of 

benauwdheidsklachten heeft 

 

 

 

 


