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Inleiding  

Met ingang van 25 februari zijn de Corona-maatregelen voor de horeca verder versoepeld. Het is nu niet 

meer verplicht om met coronatoegangsbewijs te werken.  Wel blijft het natuurlijk belangrijk dat we 

elkaar beschermen door niet naar het Clubschip te komen met klachten die door corona kunnen komen.      

In dit protocol geven we aan welke spelregels we hanteren voor activiteiten in het Clubschip en toegang 

tot het Clubschip.  

Dit protocol is opgesteld in lijn met de maatregelen van de rijksoverheid. Voor de vertaling van de regels 

naar onze situatie in het Clubschip zijn we uitgegaan van de lijn die NOC*NSF en Watersportverbond 

hanteren.  

Welke activiteiten zijn toegestaan in het Clubschip 

Alle activiteiten in het Clubschip zijn weer toegestaan.  

Bij iedere activiteit in het Clubschip is er een ‘verantwoordelijke’  die ook verantwoordelijk is voor 

naleving van dit protocol.  

Regels per 25 februari 2022 

Er zijn geen beperkingen meer in de openingstijden van de horeca (en van sportkantines). Het Clubschip 

is dus open op alle gebruikelijke openingstijden.  

De regels rond afstand houden, mondkapjes tijdens verplaatsing, vaste zitplaatsen, controle op QR-code 

en registratie en gezondheidscheck zijn vervallen.  

Hygiëne  

Bij de ingang staat handgel. De bezoekers wordt gevraagd hun handen te binnenkomst te desinfecteren.  

Tafeltjes en leuningen van stoelen worden na gebruik gedesinfecteerd.  

Elke week wordt grondig schoongemaakt en worden de toiletten gedesinfecteerd.  

Verantwoordelijkheid 

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor naleving van de regels. De ‘verantwoordelijke’ voor een 

activiteit is het aanspreekpunt tijdens die activiteit. De instructies voor de ‘verantwoordelijke’ en voor 
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de bezoekers staan in bijlage 1 en 2 nader uitgewerkt. We vragen alle leden zich aan deze regels te 

houden.  

De instructie voor bezoekers wordt bij de ingang van het Clubschip opgehangen. Dit protocol wordt op 

de website geplaatst en de leden worden per mail geïnformeerd onder welke voorwaarden er 

activiteiten in het Clubschip mogen plaatsvinden.   
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Bijlage 1 bij Protocol Clubschip 

 

Aanvullende instructies voor de ‘verantwoordelijke’ 

 

1. Zorg ervoor dat gasten hun handen bij binnenkomst desinfecteren met handgel 

2. Zet de centrale afzuiging aan minimaal op stand 3 (dit doe je door in de keuken de overwerkknop van 

de verwarming in te stellen op het aantal uren van de aanwezigheid en de draaiknop op 3 te zetten) 

3. Desinfecteer stoelen, tafels, de bar en de toetsen van het pinapparaat na afloop van de activiteit met 

dettol 

4. Spreek bezoekers die zich niet aan de regels houden daarop aan 

 

 

Toelichting gebruik coronatoegangsbewijs 

 

Het coronatoegangsbewijs is verplicht vanaf 13 jaar en het tonen van een legitimatie vanaf 14 jaar.   

Voor de controle van het coronatoegangsbewijs gebruik je de Scanner voor CoronaCheck. Als je deze op 

je smartphone wil zetten, vindt je deze in de Playstore. Download de app op je smartphone, open de app 

en volg verder de instructies.  
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Bijlage 2 bij Protocol Clubschip  

 

Instructies bezoekers clubschip 

 

Fijn dat het Clubschip weer gebruikt kan worden en fijn dat jullie er ook weer zijn. De meeste beperkingen 

voor gebruik van het Clubschip zijn vervallen. Wel besteden we nog extra aandacht aan hygiëne. 

Daarnaast blijft het natuurlijk belangrijk dat we elkaar beschermen door thuis te blijven bij klachten die 

passen bij corona of als je volgens de geldende regels in quarantaine moet. Bij iedere activiteit is er een 

‘verantwoordelijke’ die erop toe dient te zien dat de regels worden nageleefd. Volg zijn / haar 

aanwijzingen dan ook op.  

 

Verzoek is om je aan de volgende regels te houden:  

 

1. Blijf thuis als je corona hebt of klachten hebt die passen bij corona, als je een huisgenoot hebt met 

corona of klachten die passen bij corona of als je volgens de daarvoor geldende normen in 

quarantaine behoort te zijn 

2. Desinfecteer je handen bij binnenkomst 

 

Als er opmerkingen zijn over de opstelling in het Clubschip, ga dan niet in discussie maar stuur een mail 

met je suggesties aan Alois (aloiskuipers@hetnet.nl). Dan kijken we of het mogelijk is zaken aan te 

passen binnen de geldende regels. Als je opmerkingen hebt over dit protocol, stuur dan een mail met je 

suggesties naar Annemiek ().  

 


