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Uitgangspunt 
Dit document is opgesteld om de regels en veiligheidsvoorschriften te communiceren aan 
alle gebruikers van het terrein van Vereniging de Zeilpunter met betrekking tot het COVID-19 
virus. Gebruikers van het terrein zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van de 
regelgeving opgemaakt in dit protocol. Eventuele overheidsancties bij het niet naleven van 
dit protocol zijn voor rekening van de gebruiker.  
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Toelichting protocol 

Uitgangspunt 
 
Bij Vereniging de Zeilpunter verblijven besloten groepen; er is altijd sprake van een 
controleerbare stroom van personen. 
 
Dit document is opgesteld om de regels en veiligheidsvoorschriften te communiceren aan 
alle gebruikers van het terrein met betrekking tot het COVID-19 virus. Gebruikers van het 
terrein zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van de regelgeving opgemaakt in dit 
protocol. Eventuele overheidsancties bij het niet naleven van dit protocol zijn voor rekening 
van de gebruiker.  
 

Wet- en regelgeving 
 
Het vastgestelde protocol is géén vervanging van de geldende wet- en regelgeving, 
waaronder de geldende noodverordeningen. Door de maatregelen uit het protocol toe te 
passen geven wij invulling aan de geldende maatregelen en de gezondheidsadviezen en 
laten daarmee zien aan de wet- en regelgeving te voldoen. Het protocol is onderhevig aan 
wijzigingen die kunnen worden aangebracht die verband houden met nieuwe eisen en 
voorschriften die vanuit de overheden worden gesteld. De laatste versie is steeds terug te 
vinden op onze website; www.dezeilpunter.nl  
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Algemene regels 
 

1. Blijf thuis bij klachten (neusverkoudheid, niezen, keelpijn, hoesten of verhoging) 
2. Was vaak je handen 
3. Schud geen handen 
4. Hoest en nies aan de binnenzijde van je elleboog 
5. Houd 1.5 meter afstand 

 
Hoofdverantwoordelijke Corona beleid ter plaatse 
Per groep is een ‘hoofd aanspreekpunt Corona beleid’ aanwezig. Deze persoon is 
verantwoordelijk voor het naleven van het Corona beleid. Tevens is deze persoon 
verantwoordelijk voor communicatie van het protocol richting zijn of haar groep. Verder is 
deze persoon contactpunt met het bestuur van Vereniging de Zeilpunter en de autoriteiten 
ter plekke. De hoofdverantwoordelijke is ook verantwoordelijk voor het naleven van de extra 
hygiëne voorschriften met betrekking tot de sanitaire voorzieningen, algemene ruimtes en 
aanwezigen. 
 
Voor de start van de aanwezigheid op het terrein is duidelijk middels een schriftelijke 
bevestiging naar secretaris.dezeilpunter@gmail.com (voor leden) of 
verhuur.dezeilpunter@gmail.com (voor huurders) wie hoofdverantwoordelijk is van de 
desbetreffende groep. 

 
Maximaal aantal aanwezigen 
Er mogen maximaal 30 volwassenen aanwezig zijn op het terrein. Kinderen vallen buiten 
deze limiet. 

 
Bijhouden aanwezigheid gebruikers 
Alle gebruikers dienen zelf een overzicht bij te houden van de aanwezigen tijdens het 
verblijf. De gegevens dienen ten minste 2 weken na het verblijf op de accommodatie 
beschikbaar te blijven voor eventueel bron onderzoek van de GGD.  
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Hygiëne 
Er is een verhoogd hygiëne beleid. Toiletten en sanitair dienen dagelijks te worden 
gereinigd. Tevens dienen deurklinken en tafel oppervlaktes op dagelijkse basis te worden 
schoongemaakt. Vereniging de Zeilpunter faciliteert met zeepdispensers op alle 
wasgelegenheden. Navulling voor de dispenser is te vinden in de meterkast. 
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Terrein specifieke veiligheidsregels 
 
Naast de algemene regels gelden ook een aantal specifieke regels voor de activiteiten op 
het terrein van Vereniging de Zeilpunter.  
 

Gemeenschappelijke ruimte (keet) 
In de gemeenschappelijke ruimte is een vaste indeling aanwezig van tafels en banken. Deze 
indeling is zo opgezet dat de 1.5 meter afstand kan worden geborgd bij de gebruikers. Het is 
niet toegestaan om de opstelling aan te passen tijdens het verblijf in de algemene ruimte. 
Door de 1.5 meter regel mogen er maximaal 15 volwassenen in de keet aanwezig zijn.  
 

- Maximaal 15 volwassenen aanwezig 
- Houd 1.5 meter afstand (zichtbaar aan de markeringen) 
- De tafels en banken blijven in vaste opstelling staan 
- Ventileer maximaal door deuren en ramen open te zetten 

Keuken 
In de keuken mogen maximaal 2 personen tegelijk aanwezig zijn. Dit geldt tijdens de 
voedselbereiding en opruimwerkzaamheden. De hygiëne tijdens het bereiden van voedsel 
dient ten alle tijden aan de hoogste standaard te voldoen.  
 

- Maximaal 2 personen aanwezig 
- Was handen regelmatig bij het bereiden van voedsel 
- Opscheppen van eten gebeurt centraal door de kokers en borden worden niet 

doorgegeven 
- Geen losse gezamenlijke producten op de tafels neerzetten 

 

WC’s  
De WC’s dienen dagelijks te worden schoongemaakt ter bevordering van de hygiëne. 
 

- Dagelijkse schoonmaak 
- Was handen altijd na gebruik 
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Washokken 
Het is in de washokken niet toegestaan om met meer dan 1 persoon of 1 huishouden 
aanwezig te zijn. De washokken dienen op dagelijkse basis te worden gereinigd. Als 
alternatief voor de washokken kan de buitendouche en de buiten wastafel gebruikt worden 
aan de achterzijde van de Keet 
 

- Maximaal 1 persoon of huishouden 
- Dagelijkse schoonmaken 

 

Tenten 
Per tent dient 1 huishouden of maximaal 3 personen met inachtneming van 1.5 meter tot 
elkaars hoofdruimte (kussen) te verblijven. Als tijdelijke maatregel zullen we het gebruik van 
eigen tentjes toestaan en stimuleren. 
 

- Maximaal 1 huishouden of 3 personen per tent 
- Houd 1.5 meter afstand tussen de hoofdruimten (kussen) 
- Gebruik van eigen tenten wordt tijdelijk gestimuleerd 

Boten 
Per boot mag 1 huishouden of 3 personen met 1.5 meter afstand aanwezig zijn. De lokale 
autoriteiten hanteren een wisselend toegangsbeleid voor de verschillende vaargebieden in 
de omgeving. Vooraf dient deze regelgeving te worden gecontroleerd op de website van de 
gemeente Steenwijkerland.  
 

- Maximaal 1 huishouden of 3 personen per boot met 1.5 meter afstand 
- Controleer toegankelijkheid vaargebied 

 

Sport en spel 
Het is toegestaan om het grasveld voor sport en spel te gebruiken mits 1.5 meter afstand in 
acht wordt genomen door volwassenen. Kinderen staat elke vorm van sport en spel vrij. 
Vereniging de Zeilpunter zal tijdelijk niet faciliteren door middel van het volleybalnet. 
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