CORONA-PROTOCOL RV LEERDAM

Dit protocol is versie 21, geldig vanaf 25 januari 2021. Eerdere versies komen
door deze versie te vervallen.

Boven alles geldt: blijf thuis bij
gezondheidsklachten. Het voorkomen
van de verspreiding van het coronavirus
is belangrijker dan het eigen roeiplezier.
Op het terrein is iedereen primair verantwoordelijk voor zijn of haar eigen
handelen. Neem ook verantwoordelijkheid voor elkaar (als ploeg en/of als leden
van dezelfde vereniging) en spreek elkaar aan als van de regels wordt afgeweken.
Zie dit dan, als aangesprokene, niet als kritiek op de eigen persoon maar op het
eigen handelen.

Het RVL-coronaprotocol:
In het huidige protocol volgt roeivereniging Leerdam de richtlijnen van de overheid. Het
clubgebouw is voor iedereen gesloten is tussen 22:00 en 05:00 uur.
De belangrijkste maatregel die we als roeivereniging komende periode
toepassen betreft het gebruik van binnen- en buitenruimtes door de leden
van 18 jaar en ouder. Het tonen van een geldige CoronaToegangsBewijs
(CTB), ook wel de QR-code, is vanaf nu verplicht voor gebruik van alle
binnenruimtes en het terras. Voor het roeien of buitensporten zelf is, zolang
je geen gebruik maakt van de binnenruimtes en/of het terras, geen CTB
nodig.
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Clubgebouw is
gesloten tussen
22:00u en 05:00u

● Toegang tot en verlaten van het terrein gaat via de hekken bij de parkeerplaats.
●

Voor leden die komen roeien en alleen gebruik maken van de buitenruimtes (met
uitzondering van het terras) gelden de basisregels:

● Voor gebruik van alle binnenruimtes en het terras gelden, behalve de basisregels, de
volgende regels:
o Het gehele clubgebouw is gesloten tussen 22:00 – 05:00 uur.
o Leden en bezoekers van 18 jaar en ouder moeten een geldig CTB in combinatie met
een ID kunnen tonen als zij het gebouw binnengaan of op het terras plaatsnemen.
Controle vindt plaats door het controleren van de Nederlandse QR-code:
▪ Op zaterdag- en zondagochtenden, als de bar geopend is: aan de bar door het
barlid. Als de QR-code geldig is, krijgt men een stempel op de hand.
▪ Op alle andere momenten, of als de bar gesloten is: de aanwezige coach of een
door de ploeg aangewezen ploegcoördinator scant de andere aanwezigen.
o

Maak zoveel mogelijk gebruik van een vaste zitplek, houd zo veel mogelijk afstand,
zorg voor goede ventilatie en draag een mondkapje bij verplaatsingen.

o

Het bezoek vooraf wordt geregistreerd; als uitgangspunt hiervoor worden de
reserveringen/afschrijvingen in My-Fleet genomen.

● Download voor controle van de QR-codes de corona check scanner op de
mobiele telefoon: https://coronacheck.nl/nl/scanner/
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●

Bij het meenemen van een boot of het gebruiken van een ergometer dient deze
afgeschreven te worden via My-Fleet. Dit gebeurt bij voorkeur via reservering vooraf,
maar kan ook worden gedaan via de terminal op de vereniging (je hebt dan wel een geldig
CTB nodig). Bij vooraf reserveren is het niet nodig om op de vereniging te bevestigen dat
je de gereserveerde boot meeneemt of de gereserveerde ergometer gaat gebruiken.

●

Schoonmaken van materiaal: voorlopig blijven we de handvatten van de riemen en de
boten goed schoonmaken met water en zeep en de handles van de ergometers met een
desinfectiedoekje. Meld het aan een bestuurslid, Jan Verwolf (via bar@rvleerdam.nl)
en/of via de app-groep RVL Virtueel clubhuis als er iets aangevuld moet worden.

Voor al het overige vragen en verwachten we dat iedereen het gezond verstand gebruikt en
zichzelf beschermt waar nodig. Voel je dus te allen tijde vrij om de handen te desinfecteren
met alcohol (pomp met desinfectiegel hangt onder het terras), buiten een mondkapje te
gebruiken, meer dan 1.5 meter afstand tot elkaar te houden, etc.

Tenslotte: Dit protocol is opgesteld om iedereen te helpen zich aan de regels te houden en zo
de verspreiding van corona tegen te gaan. Wij gaan ervan uit dat iedereen die naar de
vereniging komt kennis heeft genomen van dit protocol, zelf de hierin gestelde regels naleeft,
en ervoor zorgt dat anderen deze regels ook naleven.

Kom je iets raars tegen in de praktische uitvoering, of heb je een suggestie? Neem dan contact
op met de voorzitter (Rien Wesseling, voorzitter@rvleerdam.nl, 06 – 2884 8812) en/of geef dit
door aan het bestuur (bestuur@rvleerdam.nl), zodat we het protocol waar nodig kunnen
aanpassen.
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