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Beheersen bezoekersstroom op weg naar, op- en rondom De
Roeivereniging
Veiligheid en hygiëne in en rond het gebouw en de vlotten van De
Roeivereniging aan [adres]
Veiligheid en hygiëne voor aanwezigen op De Roeivereniging
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roeiers en coaches
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Wedstrijden en club activiteiten
DE VERSCHILLENDE FASES
Fase 0 alles gesloten (= huidige situatie)
Fase 1 eerste stap - opstartfase - roeien in skiffs wordt mogelijk
uitsluitend voor jeug & junioren onder 18. Het verenigingsgebouw is
dicht en geen gebruik van de kleedkamers / de toilet en
veiligheidsvoorzieningen zijn toegankelijk voor deze groep
Fase 2 een stap verder: roeien in skiffs wordt mogelijk voor alle
jeugd & junioren onder 18 en volwassenen wedstrijdroeiers. Het
verenigingsgebouw is dicht / geen gebruik van de kleedkamers en
ergometerruimte / de toilet en veiligheidsvoorzieningen zijn
toegankelijk
Fase 3 - twee stappen verder: skiffen / C1-en mogelijk voor alle
leden die een roeivaardigheid hebben; het geven van de standaardinstructie is nog niet toegestaan. Het verenigingsgebouw is dicht /
geen gebruik van de kleedkamers en ergometerruimte / de toilet en
veiligheidsvoorzieningen zijn toegankelijk voor deze groep
Fase 4 het nieuwe roeien: club gebouw, kleedkamers, trainingszaal
onder strikte voorwaarden geopend en we volgen hierin de
richtlijnen vanuit de ARB & KNRB en indien van toepassing de
specifieke afspraken met de Gemeente Amsterdam
Fase 5 reguliere opening inclusief gebouw: we volgen hierin de
richtlijnen vanuit de de ARB & KNRB en indien van toepassing de
specifieke afspraken met de Gemeente Amsterdam
STRUCTUUR De Roeivereniging inzake Corona
HANDHAVING VAN MAATREGELEN
COMMUNICATIE

De Roeivereniging de Amstel – Corona protocol

2

DE ROEIVERENIGING DE AMSTEL - CORONA PROTOCOL
INLEIDING
Op het moment van schrijven van dit document, 25 april 2020, is de Roeivereniging “de Amstel” aan de
Hobbemakade 122 te Amsterdam gesloten. Er mag niet geroeid worden om verspreiding van het
coronavirus tegen te gaan. Vanaf 29 april 2020 is Fase 1 van toepassing en gelden de volgende regels:
•
•
•
•
•
•

Voor specifieke doelgroepen op basis van afspraken met de gemeente;
Roeiers tot en met 12 jaar mogen roeien in meerpersoonsboten;
Roeiers tot en met 18 jaar mogen roeien in éénpersoonsboten;
Verenigingsgebouw is gesloten;
Kleedkamers zijn gesloten;
Toiletten en veiligheidsvoorzieningen zijn toegankelijk.

Dit document geeft een visie op hoe de eerste stappen naar het nieuwe ‘normaal’ voor De Roeivereniging
er uit zouden kunnen zien. De Roeivereniging “de Amstel” werkt toe naar een gefaseerde en
verantwoorde openstelling van haar faciliteiten voor haar leden. De roeivereniging “de Amstel” is bij
uitstek geschikt om een omgeving te creëren waarbij haar leden in een gecontroleerde omgeving onder
veilige omstandigheden kunnen (starten) met roeien, te beginnen in een eenmansboot, de skiff/ C1.
Daarmee geeft de Roeivereniging “de Amstel”, binnen de uitgangspunten van de overheid, haar leden (en
in eerste instantie haar jeugdleden) de mogelijkheid hun favoriete sport weer te gaan beoefenen en biedt
daarmee een, zeker in deze tijden, zo noodzakelijke fysieke uitlaatklep. [De toptalenten van de
Roeivereniging “de Amstel” die deel uitmaken van de KNRB bondsselecties (development groep), wordt
de ruimte geboden om hun roei carrière zo optimaal mogelijk op te bouwen.]
Richtlijnen van de Rijksoverheid, RIVM, de gemeente Amsterdam, NOC-NSF, en de KNRB worden als
uitgangspunt voor dit protocol genomen.
SOCIAL DISTANCING en ROEIEN
Bij het gefaseerd en verantwoord openstellen van de accommodatie van de Roeivereniging, zullen de
aanwezigen op de Roeivereniging “de Amstel” gedurende het gehele bezoek de social distance in acht
nemen en toezicht geschiedt door Corona-toezichthouder(s). De Roeivereniging “de Amstel” kan hierin
de 1,5 meter regel op eenvoudige wijze ten uitvoer brengen. Roeien is een sport met een laag risicoprofiel:
-

Er is geen sprake van lichamelijk contact tussen de sporters en/of hun begeleiding
Er kan individueel worden getraind:
o Roeien kan worden beoefend in skiff/ C1 (eenmansboot);
Het nemen van maatregelen conform richtlijnen RIVM vormt geen enkel probleem:
o Het bewaren van tenminste 1,5 meter afstand is eenvoudig te realiseren
▪ een boot is minimaal circa 8 meter lang en breed 4 meter breed (spanwijdte
riemen), ook bij het naar buiten en binnen dragen van een boot kan een
minimale afstand van meer dan 4 meter gegarandeerd worden
o Bij gedeeld botengebruik worden ‘eigen’ riemen gebruikt en riemen-delen wordt
vermeden
▪ geen risico van verspreiding via oppervlakte contact via handels van riemen, en
dus handen (in geval van eigen riemen)
o Boten worden na de training met water en zeep schoongemaakt
o Nauwkeurige registratie van aanwezigheid roeiers en coach mogelijk via het online
reserveringssysteem
o Toewijzing van boot en riemgebruik door het bestuur.
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In dit document worden achtereen volgens de volgende onderwerpen behandeld
(I)
de uitgangspunten
(II)
de verschillende fases, waarbij fase 0 de huidige fase is waarin de gebouwen van De
Roeivereniging gesloten zijn. De fasering naar gehele opening van De Roeivereniging worden
in 5 verschillende fases onderscheiden. Vooralsnog zijn in dit document Fase 1 en Fase 2
uitgewerkt. Het bestuur zan gezamenlijk met de Corona-toezichthouder(s) zal periodiek de
stand van zaken evalueren en aanpassen waar nodig
(III)
Ook alle andere aanwezigen per dag op verenigingsgebouw dienen te worden geregistreerd
en in aantal te worden bijgehouden en behoeve van social distancing
(IV)
de uiteenzetting van de structuur die De Roeivereniging gebruikt om de maatregelen te
nemen inzake de gefaseerde opening van De Roeivereniging in de COVID-19 crisis
(V)
Handhaving van de maatregelen
(VI)
Communicatie
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I. - UITGANGSPUNTEN SOCIAL DISTANCE op DE ROEIVERENIGING
Onderstaande is de basis voor Social Distancing op de Roeivereniging “de Amstel”:
a) Veilige omgeving voor alle medewerkers en leden: de sporters, hun coaches en andere
vrijwilligers;
b) Het bieden van een gezonde activiteit;
c) Naleven van de 1,5 meter maatregel;
d) Er is nimmer sprake van rechtstreeks fysiek contact tussen sporters onderling en/of coaches
en/of vrijwilliger en/of medewerker;
e) Aanvullende hygiëne maatregelen.
Om de basis voor de Social Distance na te kunnen leven zijn de maatregelen in onderstaande 4
onderdelen verdeeld:
1) Beheersen bezoekersstroom op weg naar, op- en rondom de Roeivereniging “de Amstel”
2) Veiligheid en hygiëne in en rond het gebouw en de vlotten van de Roeivereniging “de Amstel”
3) Veiligheid en hygiëne voor aanwezigen op de Roeivereniging “de Amstel”
A. Algemeen voor alle mensen aanwezig
B. Specifiek voor medewerkers van de Roeivereniging “de Amstel”
C. Specifiek voor roeiers
D. Specifiek voor coaches
E. Specifiek voor vrijwilligers
F. Specifiek voor leveranciers
4) Onderlinge wedstrijden en club activiteiten
Hierna zullen de 4 uitgangspunten onderdelen behandeld worden om de uitgangspunten te kunnen
waarborgen.

Uitgangspunt 1: Beheersen bezoekersstroom op weg naar, op- en rondom de Roeivereniging “de Amstel”
a) Er mogen per tijdsblok maximaal 6 roeiers en 3 coaches (en/of andere vrijwilligers), op het terrein
van de Roeivereniging “de Amstel” aanwezig zijn, naast de bootsman en de coronatoezichthouder;
b) Het terrein / onderste gedeelte gebouw te betreden via het hek naast het gebouw;
c) Er wordt alleen toegang verleend door het bestuur aan vooraf geselecteerde leden en
vrijwilligers, via het online reserveringssysteem;
d) Elke week wordt een tijdsschema gemaakt voor de daarop volgende week welke roeiers wanneer
gaan roeien en aanwezig zijn op de Roeivereniging “de Amstel”1 ;
e) Een roeier en/of coach kunnen 15 minuten voor aanvang van de training het terrein van de
Roeivereniging “de Amstel” betreden en dienen uiterlijk 15 minuten na het einde van de training
het terrein van De Roeivereniging te verlaten;
f) Indien een roeier/ en/of coach te laat gaat komen, dient deze af te zien van het betreden van het
terrein om zo risico op uitloop van het tijdschema (zie online reseveringsysteem) te voorkomen;
g) Het is op de Roeivereniging “de Amstel” niet mogelijk om gebruik te maken van kleedkamers,
douches en andere faciliteiten met gelijke strekking;
h) Een toiletgroep (mannen en vrouwen gescheiden) mag door maximaal 1 persoon tegelijk worden
gebruikt indien opgesteld afhankelijk van de Fase;
i) Het clubhuis is gesloten, men kan een eigen bidon met water meebrengen;

1

Een boot dient vooraf digitaal (via het afschrijfsysteem) gereserveerd te zijn.
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j)

Medewerkers, roeiers, coaches en andere vrijwilligers komen zo veel mogelijk met eigen vervoer
naar de Roeivereniging “de Amstel” en mijden het openbaar vervoer;
k) Iedereen komt alleen of met een persoon uit je huishouden.
Uitgangspunt 2: Veiligheid en hygiëne in en rond het gebouw en vlotten van de Roeivereniging “de
Amstel”
a) De Roeivereniging “de Amstel” zal op strategische posities desinfecterende gel te plaatsen;
b) De Roeivereniging “de Amstel” zal looproutes dan wel scheidingsvakken aanbrengen om de door
het RIVM geldende afstand (1,5 meter) te bewaren;
c) Prullenbakken zijn verwijderd;
d) Een door het bestuur aangewezen vrijwilliger maakt de hekken, deuren en loodsdeuren open die
noodzakelijk zijn voor de beperkte toegang;
e) roeien is op eigen risico en betekent het vrijwaren van aansprakelijkheid voor eventuele nadelige
gezondheidsgevolgen van vereniging en van iedereen die namens de vereniging optreedt.
Uitgangspunt 3. Veiligheid en hygiëne voor alle mensen anders dan medewerkers aanwezig op de
Roeivereniging “de Amstel”
A.

Algemeen voor alle mensen aanwezig
a) Strikte en gecontroleerde naleving van hygiëne maatregelen door alle mensen aanwezig op De
Roeivereniging, iedereen:
i.
houdt 1,5 meter afstand;
ii.
volgt ook de (sport) specifiekere richtlijnen van het RIVM indien van toepassing;
iii.
blijft thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid,
loopneus, niezen, keelpijn, hoest, benauwdheid of koorts ;
iv.
blijft thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of
benauwdheidsklachten totdat iedereen weer volledig hersteld is en tenminste 24 uur
klachtenvrij is’;
v.
blijft thuis als je in de afgelopen 72 uur ziek bent geweest;
vi.
schudt geen handen;
vii.
wast de handen met zeep of desinfectans als je handen vuil zijn;
i. na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (deurknoppen etc);
ii. na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus;
viii.
vermijdt het aanraken van je gezicht;
b) Kom alleen op afgesproken tijdstip
c) Maakt gebruik van de verplichte looproutes zoals aangegeven op het terrein van De
Roeivereniging, inclusief eenrichtingsverkeer;
d) Volgt de instructies op de van de aanwezige corona-toezichthouder(s), deze personen zijn bekend
bij het bestuur;
e) Er is nimmer sprake van rechtstreeks fysiek contact tussen sporters onderling en/of coaches
en/of vrijwilliger en/of medewerker;
f) Neemt alle meegebrachte zaken (flesjes, koekreep wikkels etc.) weer mee naar huis;
g) Volg de algemene aanbevelingen van de gezondheidsautoriteiten met betrekking tot het
minimaliseren van de verspreiding van de infectie;
h) Hoest en niest in eigen ellenboog en gebruikt papieren zakdoekjes.
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Uitgangspunt 3 B. - Veiligheid en hygiëne - specifiek voor medewerkers van de Roeivereniging “de
Amstel”
De Roeivereniging heeft de volgende medewerkers die aanwezig zijn op de Roeivereniging “de Amstel”
a) de bootsman, die werkzaam is in de werkplaats. Deze werkplaats is toegankelijk via een eigen
ingang, aan de zjkant van de werkplaats.
Uitgangspunt 3 C - Veiligheid, hygiëne – specifiek voor de roeiers – sporters
a) Alleen het roeien in eenmansboten/ skiffs / C1 is toegestaan voor de junioren onder 18 jaar;
b) Alleen het roeien in meermansboten is toegestaan voor de jeugd onder 12 jaar;
c) Boten worden met 2 personen in het water gelegd. Dus MAX 2 personen op het vlot. Bij
meerpersoonsboten mogen alleen de roeiers en de stuurman/vrouw op het vlot;
d) Roei alleen in de aan de desbetreffende roeier toegewezen boot met gebruik van toegewezen
riemen;
e) Verplichting om een eigen doek mee te nemen om de boot schoon en droog te maken;
f) Na afloop van het roeien worden de handels van de riemen gedesinfecteerd;
g) Roeiers volgen altijd de aanwijzingen van coaches op en van de Corona-toezichthouder(s);
h) Neem alle meegebrachte zaken (flesjes, koekreep wikkels etc.) weer mee naar huis;
i) Coaches zijn verantwoordelijk voor de aanwezige junioren-wedstrijdroeiers, die onder hun
verantwoordelijkheid vallen;
j) Deel meegenomen gereedschap niet met anderen;
k) Laat zo veel mogelijk waardevolle spullen thuis

Uitgangspunt 3 D - Veiligheid, hygiëne – specifiek voor coaches
a)
b)
c)
d)

Coaches gebruiken alleen hun eigen coachtoeter;
Bij het coachen houden coaches 1,5 meter afstand van elkaar;
Coaches delen hun gereedschap niet met anderen en gebruiken alleen hun eigen gereedschap;
Coaches houden hun coachtoeter en gereedschap schoon. Bij voorkeur desinfecteren.

Uitgangspunt 3 E - Veiligheid en hygiëne - specifiek voor andere vrijwilligers dan roeiers en coaches
Er gelden geen specifieke regels anders dan de onder de hierboven genoemde uitgangspunten 3A tot en
met 3D, met uizondering van de volgende:
1

Werkzaamheden waarvan de aard van het werk het toelaat, worden vanuit huis gedaan.

Uitgangspunt 3 E - Veiligheid en hygiëne – specifiek voor leveranciers:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Niet van toepassing in Fase 1, 2 en 3;
Houd 1,5 meter afstand;
Meld een kwartier voor tijd wanneer de leverancier arriveert;
Draag handschoenen;
Spreek vooraf af waar de spullen geplaatst worden;
Bezorging tot de deur.
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Uitgangspunt 4 - Club Activiteiten en onderlinge wedstrijden
a) Er worden geen wedstrijden georganiseerd/geroeid;
b) Er worden geen clubactiviteiten georganiseerd;
Deze uitgangspunten gelden voor alle fases die in hoofdstuk II behandeld worden, tenzij per fase
aangegeven dat er op een specifiek onderdeel wordt afgeweken.
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II - DE VERSCHILLENDE FASES
De Roeivereniging “de Amstel” werkt gefaseerd naar een reguliere situatie toe om op een verantwoorde
wijze open te gaan. De Roeivereniging “de Amstel” kent hierin [aantal] uitgewerkte fases.
Fase 0 alles gesloten (= huidige situatie)
Fase 1 eerste stap - opstartfase - roeien in skiffs wordt mogelijk
uitsluitend voor jeug & junioren onder 18. Het verenigingsgebouw is
dicht en geen gebruik van de kleedkamers / de toilet en
veiligheidsvoorzieningen zijn toegankelijk voor deze groep
Fase 2 een stap verder: roeien in skiffs wordt mogelijk voor alle
jeug & junioren onder 18 en volwassenen wedstrijdroeiers. Het
verenigingsgebouw is dicht / geen gebruik van de kleedkamers en
ergometerruimte / de toilet en veiligheidsvoorzieningen zijn
toegankelijk
Fase 3 - twee stappen verder: skiffen / C1-en mogelijk voor alle
leden die een roeivaardigheid hebben; het geven van de standaardinstructie is nog niet toegestaan. Het verenigingsgebouw is dicht /
geen gebruik van de kleedkamers en ergometerruimte / de toilet en
veiligheidsvoorzieningen zijn toegankelijk voor deze groep
Fase 4 het nieuwe roeien: club gebouw, kleedkamers, trainingszaal
onder strikte voorwaarden geopend en we volgen hierin de
richtlijnen vanuit de ARB & KNRB en indien van toepassing de
specifieke afspraken met de Gemeente Amsterdam
Fase 5 reguliere opening inclusief gebouw: we volgen hierin de
richtlijnen vanuit de de ARB & KNRB en indien van toepassing de
specifieke afspraken met de Gemeente Amsterdam
Binnen fase 1 wordt binnen de Roeivereniging “de Amstel” de mogelijkheid geboden om onder strikte en
verantwoorde voorwaarden ten aanzien van de volksgezondheid op een gecontroleerde manier weer
waarde te bieden aan [een beperkt aantal van] haar (jeugdige) sporters.
De Roeivereniging “de Amstel” zal zich bij het bepalen wanneer zij naar een volgende fase dan wel
maatregelen kan opheffen baseren op de richtlijnen van de rijksoverheid, de gemeente Amsterdam, het
RIVM en/of NOC-NSF en KRNB. Ook zal periodiek elke fase geëvalueerd worden en aangepast waar nodig.
De Roeivereniging werkt toe naar gefaseerd en verantwoord opengaan voor al haar leden.
FASE 0 - Huidige situatie op 25 april 2020
De Roeivereniging “de Amstel” is gesloten en er wordt niet geroeid.
Onderdeel De Roeivereniging
Kantine en clubzaal
Kracht trainingsruimte en
ergometerruimte
Kleedkamer en douches in
kleedkamer
Toiletblok eerste verdieping
Botenloodsen
Bootsman

Open / dicht
Dicht
Dicht

N.B.

Dicht
Dicht
Dicht
Aanwezig maandag tm vrijdag
8.00 – 16.30 uur
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FASE 1 een eerste stap – opstartfase - skiffen uitsluitend mogelijk voor wedstrijdroeiers die deel uit
maken van een bondsselectie
Als eerste stap wil de Roeivereniging “de Amstel” haar jeugd en juniorenleden toptalenten de ruimte
bieden om hun roei carrière zo optimaal mogelijk op te bouwen. Dit betreft een groep van circa 20
roeiers en roeisters, die allen beschikken over eigen (toegewezen) riemen. Een belangrijk deel van hun
trainingen zullen zij thuis doen. Zij zullen volgens een vooraf afgesproken tijdsschema op de
Roeivereniging “de Amstel” roeien met het tijdsschema dat per week wordt vastgesteld.
In de fase 1 blijft de Roeivereniging “de Amstel” gesloten behalve waar het gaat om de botenloodsen:
Onderdeel De Roeivereniging
Kantine en clubzaal
Kracht trainingsruimte en
ergometerruimte
Kleedkamer en douches in
kleedkamer
Toiletblok eerste verdieping
Botenloodsen

Bootsman

Open / dicht
Dicht
Dicht

N.B.

Dicht

Nooddouche beschikbaar indien
iemand omslaat

Dicht
Toegankelijk voor genoemde
groep jeugd- en junioren
wedstrijdroeiers & coaches
Aanwezig maandag tm vrijdag
8.00 – 16.30 uur

De uitgangspunten zoals omschreven onder (II) hiervoor, zijn van toepassing.

FASE 2 - een tweede stap: skiffen/ C1-en mogelijk voor alle wedstrijdroeiers en mensen met een eigen
boot - aanwezigheid van een Coronatoezichthouder
De voorwaarden in de eerste fase zijn nog steeds geldend, tenzij in fase twee anders aangegeven.
Naast de jeugd-en junioren roeiers kunnen ook de andere volwassenen roeien met een roeivaardigheid
en inschrijving voor tijden en dergelijke gebeurt via online reseveringssysteem.
FASE 3 – nog niet van toepassing en maatregelen worden in een later stadium uitgewerkt

FASE 4 - nog niet van toepassing en maatregelen worden in een later stadium uitgewerkt

FASE 5 – nog niet van toepassing en maatregelen worden in een later stadium uitgewerkt
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Een Corona toezichthouder zal aanwezig zijn, indien mensen aan het roeien zijn.
Corona toezichthouder
•
•

•
•
•
•

De Roeivereniging “de Amstel” stelt een aantal Corona toezichthouders aan, die leden helpen
met vragen, geven advies over de aanlegplekken, de anderhalve meter en het schoonmaken.
De corona toezichthouder zorgt aanwezig te zijn voordat de eerste (jeugd-en junioren) roeier
begint met roeien en gaat pas weg als de laatste roeier, het terrein van De Roeivereniging heeft
verlaten, hierbij richt de corona toezichthouder zich op de reserveringen in het online
reserveringsysteem;
De corona toezichthouder is een lid van de Roeivereniging “de Amstel”. Ondersteuners hebben
maximaal 4 uur dienst en worden dan afgelost door de volgende corona toezichthouder.
De corona toezichthouder opent ’s morgens de roldeuren, zet bokjes buiten en controleert of bij
iedere kraan ruim voldoende ontsmettingsdoekjes en papieren handdoekjes aanwezig zijn.;
Aan het einde van de dag ruimt de corona toezichthouder samen met de laatste roeiers van die
dag de bokjes en de tuinslangen op en sluit de botenhuizen;
De corona toezichthouder helpt niet bij het dragen van boten, om besmetting te voorkomen. Als
er nog maar één roeier aanwezig is dan helpt de corona toezichthouder (natuurlijk) een handje
met het tillen van de boot.

III – STRUCTUUR De Roeivereniging inzake Corona
De Roeivereniging “de Amstel” handhaaft haar organisatorische taken en verantwoordelijken zoals
bekend bij diverse instanties en haar leden.
Wij als bestuur verzoeken om ieders medewerking in het handhaven van de gestelde regels en
voorwaarden zodat we als roeiverenging op een veilige en gezonde manier met deze situatie om kunnen
gaan.
IV - HANDHAVING VAN MAATREGELEN
De Roeivereniging “de Amstel” vindt het van groot belang dat de maatregelen ten aanzien van social
distancing worden nageleefd door haar roeiers, coaches, vrijwilligers en medewerkers. Daarvoor neemt
de Roeivereniging “de Amstel” de volgende regel in acht: degene die een overtreding heeft geconstateerd
maakt hier direct melding van bij het bestuur via de e-mail of direct bellen.
Indien maatregelen niet worden nageleefd door roeiers, coaches, vrijwilligers kan de Roeivereniging “de
Amstel” de volgende sancties aan haar leden opleggen:
1. Een (tijdelijk) aanwezigheidsverbod op het terrein van de Roeivereniging “de Amstel”;
2. Het intrekken van het lidmaatschap van de betrokken intrekken (afhankelijk van de ernst van
overtreding (denk aan; hoesten in gezicht roeier, coach, medewerker);
3. Andere maatregelen uit het “Huishoudelijk Reglement”.
DE VERENIGING EN HET BESTUUR EN DE INDIVIDUELE LEDEN, DIE NAMENS DE VERENIGING/BESTUUR
OPTREDEN IN WELKE TOEZICHTHOUDENDE/BEGELEIDENDE FUNCTIE OOK, ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK
VOOR EVENTUELE GEZONDHEIDSGEVOLGEN VOOR DE ROEIER DOOR DIENS ROEIACTIVITEIT C.Q.
BETREDEN VAN HET TERREIN EN GEBOUW VAN DE VERENIGING C.Q. HET CONTACT MET VOORMELDE
PERSONEN. ELKE AANSPRAKELIJKHEID WORDT NIET AANVAARD. ALLE ROEIERS/COACHES DIE HET
TERREIN/GEBOUW VAN DE VERENIGING BETREDEN DOEN DIT OP EIGEN RISICO EN VERKLAREN OP
VOORHAND DIT TE BEGRIJPEN EN VERENIGING C.Q. DE BETROKKEN VERENIGINGSPERSONEN NIET
AANSPRAKELIJK TE STELLEN VOOR EVENTUELE GEZONDHEIDSGEVOLGEN DIE ZIJ MOGELIJK KRIJGEN.
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V – COMMUNICATIE
De Roeivereniging “de Amstel” zal duidelijk haar leden communiceren welke maatregelen zij genomen
heeft:
Communicatie in alle fasen: Bekendmaking van het protocol van De Roeivereniging
In deze fase communiceert de Roeivereniging “de Amstel” over wat het protocol en de regels met zich
mee brengen voor de roeiers, coaches, vrijwilligers, medewerkers. Dit vindt plaats op verschillende
wijzen:
•
•
•
•

Speciaal digitaal informatiebulletin (lees: de nieuwsbrief) voor de leden van de Roeivereniging
“de Amstel”
Op de website en andere mogelijke social media zoals Facebook
Hygiëneregels hangen bij de ingang van de Roeivereniging “de Amstel” en worden binnen
herhaald.
Medewerkers/coaches / corona verantwoordelijken krijgen een uitgebreide instructie over de
wijze waarop het protocol in de diverse locaties van de sportaccommodatie moet worden
uitgevoerd en wat hun rol is.

----------- Einde ------------------
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