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NV Coronaprotocol 

 
 

 
 
 
 
Uitgangspunten 

 
Protocol van maatregelen rondom het coronavirus  

voor de heropstart van reguliere activiteiten  
voor leden (en hun introducés) van  

de Nederlandse Vereniging vanaf 1 juni 2021 
(update: 5-07-2021)

De richtlijnen van de federale regering en de regeringen van de deelstaten (het besluit van 
het Overlegcomité d.d. 11-05-2021 over een breed Zomerplan en laatstelijk het besluit d.d. 
18-06-2021) prevaleren.  
 
De rol van de gemeente Tervuren in het al dan niet toelaten en/of opleggen van bepaalde 
voorwaarden is eveneens bepalend. 
 
Daarnaast zijn de bepalingen in de betreffende sectorprotocollen als het Basisprotocol 
Cultuur (versie 27-06-2021) en de Gids voor de horeca (update 27-06-2021) richtinggevend. 

 
De 6 gouden basisregels voor risicobeheer zullen onverkort worden uitgevoerd: 

1) Het respecteren van de hygiëneregels 
2) Activiteiten bij voorkeur in de buitenlucht uitoefenen 
3) Aandacht hebben voor kwetsbare personen 
4) Afstand houden (1,5m) 
5) Nauwe contacten beperken 
6) De regels inzake inzake bijeenkomsten respecteren. 

 
Naast de 6 gouden basisregels zal meer specifiek worden voldaan en rekening gehouden 
worden met 10 basiselementen.  
 
Deze 10 geboden noodzakelijk om elke activiteit op COVID-veilige wijze te kunnen laten 
doorgaan, zijn: 

1) Respecteer de geldende wetgeving 
2) Duid een COVID-coördinator aan 
3) Communiceer, informeer, motiveer 
4) Social distancing 
5) Hygiëne 
6) Reiniging en ontsmetting 
7) Verluchting (CO2-gehalte standaard niet hoger dan 900 ppm/max. 1200 ppm) 
8) Persoonlijke bescherming 
9) Beheer besmette personen (wie zich ziek voelt, blijft thuis) 
10) Compliance en handhaving. 

 
De densiteit (aantallen deelnemers en m2 per persoon) voor georganiseerde indoor/outdoor 
activiteiten zal worden bepaald afhankelijk van de richtlijnen overeenkomstig de 
risicoanalyse (kleurcode) en de ruimte waarin de activiteit plaatsvindt. 
 
Een vaccinatie- of negatief testbewijs: De Nederlandse Vereniging kan daarenboven als 
voorwaarde voor deelname aan haar reguliere activiteiten van haar leden een bewijs van 
(eerste) vaccinatie, een negatieve PCR test (niet ouder dan 72 uur) of recente zelftest vragen. 
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Met inachtneming van bovenstaande richtlijnen en gelet op het feit dat onze leden met een 

hoge leeftijd tot een risicogroep behoren, zal er overeenkomstig de eerder genoemde 

besluiten van het Overlegcomité over een breed Zomerplan (en als de voorwaarden dat 

toelaten) sprake zijn van een beperkte openstelling van de Nederlandse Vereniging en een 

gefaseerde heropstart van reguliere activiteiten als overbrugging naar een mogelijk grotere 

openstelling vanaf 1 september 2021. 

De Nederlandse Vereniging is vanaf 8 mei 2021 weer gaan proefdraaien met een beperkt 

aantal buitenactiviteiten en is vanaf 9 juni voor haar leden ook weer een beperkt aantal 

(horeca-) activiteiten binnen gaan organiseren. Voor activiteiten als biljarten is een apart 

draaiboek voorzien.  

Voor elke (soort) activiteit zal door het bestuur een COVID-coördinator worden aangewezen. 

Dit kan de “manager” van de betreffende sub-club, een bestuurslid of een vrijwilligster zijn. 

De Nederlandse Vereniging hanteert daarnaast een “Protocol bij vastgestelde besmetting 

COVID-19”. 

De club zal uitzonderlijk in de vakantiemaand augustus open blijven. 

Afhankelijk van de algehele epidemische situatie en aan de hand van opgedane ervaring en 

nieuwe inzichten of nieuwe richtlijnen kunnen de activiteiten mogelijk opgeschaald worden. 

Deze epidemische situatie zal bekeken worden in het kader van de kleurbepaling door de 

overheid van de verschillende pandemiescenario’s. Aan de hand van de kleur (geel, oranje, 

rood) worden maatregelen versoepeld of verscherpt. Zie voor meer informatie over de huidige 

geldende maatregelen: https://www.info-coronavirus.be/nl/ 

 
 

Beperkte openstelling clubgebouw 

 

Het bestuur heeft op basis van bovenstaande uitgangspunten de volgende praktische 

besluiten genomen: 

Algemeen: 

- Mondkapjes zijn verplicht bij binnenkomst; 

- Triage bij binnenkomst (geen klachten van hoesten, niezen of verhoging); 

- Leden dienen hun jassen etc. zelf op te hangen; 

- Ontsmettingsmateriaal bij ingang (verplicht handen desinfecteren) en bar aanwezig; 

- Mondkapjes zijn verplicht voor degenen die bedienen; 

- Mondkapjes voor de leden zijn ook verplicht zodra men gaat lopen en zich gaat 

verplaatsen (volgens het horecaprotocol kan het mondkapje enkel af aan tafel);  

- Voorwaarden/restricties zichtbaar via affiches of whiteboard; 

- In het gebouw zijn looproutes aangegeven; 

- De openingsuren zijn beperkt tot uiterlijk 1.00 uur ‘s-nachts. 

 

Reserveren activiteiten: 

- Maximaal 40 personen per ontvangst (lunch, van thee tot borrel, clubavond) exclusief 2 

begeleiders en exclusief personeel; 

- Reserveren via de website of telefonisch bij een bestuurslid is verplicht; 
- Reserveringen voor de activiteiten als biljarten en t.z.t. schaken rechtstreeks via email bij de 

individuele “managers” (zij regelen en houden het aantal personen bij); 

https://www.info-coronavirus.be/nl/
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- Introducés of gasten zijn toegestaan op voorwaarde van voorafgaande toestemming van het 
bestuur en een goede registratie van hun persoonsgegevens (naam, e-mailadres en tel.); 

- Leden en gasten geven impliciet toestemming gegevens evt. te mogen delen met contact 
tracers. 

 

Gedragslijnen binnen de vereniging 

- Tussen twee periodes 15-30 minuten voor ontsmetting volgens schoonmaakprotocol 
en om te voorkomen dat leden elkaar kruisen bij het in en uitgaan van het gebouw; 

- Men dient plaats te nemen aan de aangewezen tafels (met 1,5 m tussen de gezelschappen); 

- Er zijn maximaal 8 personen aan een tafel toegelaten; 

- Er wordt verplicht zittend geconsumeerd. Iedere persoon moet aan zijn eigen tafel blijven 
zitten; 

- Niet schuiven met tafels en aantallen stoelen; 

- Hou 1,5 meter afstand van personeel en andere leden, uitgezonderd de personen die deel 
uitmaken van uw gezelschap; 

- Beperk uw verplaatsingen. Verplaats u enkel van en naar uw tafel en de toiletten; 

- Gebruik van de toiletten voor vrouwen en mannen wordt beperkt tot slechts één van 

de twee met inachtneming van 1,5 m afstand en looproutes; 

- Hoest of nies in uw ellenboog of in een papieren zakdoek die u onmiddellijk nadien 

weggooit in een vuilnisbak met deksel (bijv. aan de toiletten); 

- Zorg voor een goede handhygiëne, en raak alleen voorwerpen aan die u nodig hebt; 

- Openstaande deuren dienen open te blijven voor verluchting, liefst met buitenlucht; 

- Ventilatiesysteem (zuigt afgewerkte lucht af en perst verse lucht naar binnen) mag tijdens 
bijeenkomsten niet afgezet worden; 

- Het schuifdeurraam achter blijft open zolang het weer dit toelaat; 

- Volg de instructies van het personeel en de richtlijnen die geafficheerd zijn. 

 
Consumpties/bar: 

- Koffie en drankjes worden via briefjes aan de bar besteld en geconsumeerd aan tafel; 

- Niet meer dan twee personen achter de bar met mondkapje; 

- Staand en hangend aan de bar borrelen is niet toegestaan; 

- Glas- en serviesgoed blijft op tafel staan, het bedienend personeel haalt het op; 

- Betaling op rekening (wordt maandelijks gefactureerd). 

 

Gefaseerde heropstart activiteiten 

Indien het weer het toestaat vinden activiteiten bij voorkeur buiten plaats.  

Enkele activiteiten van sub-clubs zijn door aard en omvang onder voorwaarden mogelijk. 

Belangrijkste voorwaarde is dat de “manager” van de betreffende sub-club of een bestuurslid of 

vrijwilligster bereid is de verantwoordelijkheid voor een goed verloop van de activiteit op zich te 

nemen, inclusief ontsmetting van materiaal na afloop.
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Het betreft hier de volgende activiteiten: 

Happy Hour: woensdag 7 juli 19.00-20.00 uur (deuren open vanaf 18.30 
tot 21.00/21.30 uur) op inschrijving. Max. 40 personen. 

Liliane van der Veen 
 

Lunch (koud buffet): woensdag 14 en 28 juli 12.30 tot 14.30 uur, op 
inschrijving. Max. 40 personen. 

idem 

Van thee tot borrel: vrijdag 2, 9, 16 en 30 juli 16.00 – 19.00 uur, op 
inschrijving. Max. 40 personen. 

idem 

Bibliotheek: woensdag 14 juli 12.00 – 13.00 uur (voorafgaand aan de 
lunch), op inschrijving.  
 
E.e.a. volgens het principe “afhaal-dienstverlening”(*) 
(bezorging evt. mogelijk).  
 
(*) Het van te voren reserveren van boeken is verplicht. Dit kan door 
contact op te nemen met een van beide bibliothecaressen, hetzij per 
email (graag aan beiden adresseren) dan wel per telefoon. 

Pauli Heilbron 
Annemarie Saracino 
 

Biljarten: vrijdag 2, 9, 16, 23 en 30 juli 16.00 tot 18.00 uur, op 
inschrijving. 
 
Spelregels: beperkt tot 3 spelers per biljart, gebruik eigen keu en krijt 
en handschoen voor de steunhand èn mondkapje. 

Co de Vent 
 

Schaken: (schaakbord in het midden van 2 tafels) dinsdag 6 en 20 juli 
15.00 tot 18.00 uur, op inschrijving. Eén persoon heeft bardienst. 

Paul Brouwer 
 

Bestuursvergadering: woensdag 21 juli 10.30 tot 15.00 uur. Caroline Ernst 
 

Lustrum Wijn- en Kaasproeverij: vrijdag 23 juli 19.00-22.00 uur, op 
inschrijving. Bij de tafelindeling zitten de koppels zoveel mogelijk bij 
elkaar. Max. 25 personen. 

Rob Hoebée 

 

Er zal vooralsnog geen sprake zijn van bridgeavonden en danslessen. Ook zullen er vòòr 1 september 

geen publieksevenementen in het clubgebouw plaatsvinden. 

---- 


