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CORONA-PROTOCOL RV LEERDAM 

 

 

Dit protocol is versie 17, geldig vanaf 9 augustus 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, 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 corona protocol: 
In het huidige protocol volgt roeivereniging Leerdam de richtlijnen van de overheid. Houdt 

dus 1,5 meter afstand van elkaar op het terrein en in het gebouw, was regelmatig de handen 

(of desinfecteer deze met alcohol) en blijf thuis bij klachten en laat je testen. Zorg daarnaast, 

met name in het gebouw, voor voldoende frisse lucht door deuren en ramen open te zetten. 
 

 
 

Naast de basisregels van de overheid gelden nog de volgende regels op het terrein van de 

roeivereniging: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/gezondheid
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/
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● Toegang tot en verlaten van het terrein gaat via de hekken bij de parkeerplaats 

 
 

● Voor gebruik van de bar/kantine gelden de regels zoals die in de horeca gelden. Dit houdt 

onder meer in dat iedereen: 

o Gebruik maakt van een vaste zitplek 

o Daarbij anderhalve meter afstand houdt (als dit kan en gebeurt zijn mondkapjes 

binnen niet nodig) 

o Vooraf de gezondheid checkt (bij klachten thuisblijven dus) en 

o Het bezoek vooraf wordt geregistreerd; uitgangspunt hierbij zullen de 

reserveringen/afschrijvingen in My-Fleet zijn, zie ook het volgende punt 
 

● 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 weer worden gedaan via de terminal op de vereniging. 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. Deze reservering telt dus ook 

als registratie voor het kantinebezoek, zorg er dus voor dat je voor jezelf (of je ploeg) de 

boot afschrijft en dat deze afschrijving klopt 
 

● Schoonmaken van materiaal: zolang nog niet iedereen op de vereniging volledig is 

gevaccineerd 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 noodgevallen is de EHBO-kist weer te vinden in de kantine, naast de klapdeuren. 

 

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), een mondkapje te gebruiken, 

meer dan 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, etc. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/horeca-en-evenementen
https://my-fleet.eu/rvle
https://my-fleet.eu/rvle
mailto:bar@rvleerdam.nl
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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. 

 

mailto:voorzitter@rvleerdam.nl
mailto:bestuur@rvleerdam.nl

