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1

We hebben besloten om weer open te gaan als clubgebouw

Volgens richtlijnen van de rijksoverheid kunnen we weer open vanaf 1 juli 2020. De openstelling is
voor maximaal 50 mensen gasten, dus exclusief personeel/vrijwilligers, uitgaande van de basisregels
van 1,5 meter afstand. Ons gebouw volgt de richtlijnen zoals bepaald door het RIVM en de
Rijksoverheid. Daarbij treffen wij aantal extra maatregelen om verspreiding van het virus tegen te
gaan. Wij hebben besloten om per 4 juli 2020 open te gaan. In dit protocol leggen we vast hoe we dit
veilig kunnen doen. Per hoofdstuk worden de volgende zaken behandeld:

1.1

Opening van ons gebouw

Om uitvoering te geven aan de doelstellingen van de vereniging gaan we weer open

1.2

Het protocol:

Voorwaarde voor heropening is dat er een protocol voor coronamaatregelen aanwezig is. Om ons
clubgebouw veilig te kunnen gebruiken heeft het bestuur van MC Wombarg dit protocol opgesteld.
Het doel is om ons te houden aan de richtlijnen van de overheid en daarmee de kans op besmetting
met het Coronavirus te minimaliseren.
Dit protocol gaat in per 4 juli 2020 en wordt aangepast zodra daar aanleiding toe is.
Een kopie van de meest recente versie is beschikbaar op de website (www.mcwombarg.nl) en in het
clubgebouw.

1.3

Algemene gegevens van het clubgebouw

Het clubgebouw is eigendom van MC Wombarg. Het bestuur van MC Wombarg is verantwoordelijk
voor het clubgebouw.
Op maandag 22 juni 2020 is er contact geweest met Jolanda Aartssen, Beleidsadviseur Economische
Ontwikkeling en Werkgelegenheid van de gemeente Woudenberg. Hierbij is aangegeven dat
openstelling van het clubgebouw toegestaan is, mits dit in de kaders van het overheidsbeleid past.

1.4

Welke openingstijden hanteren we?

Zaterdag 4 juli van 15.00 tot 18.00 uur
Zondag motoritisrit van 9.00 tot 17.00 uur
Daarna reguliere opening op de vrijdagavond en eerste zaterdagavond van de maand

1.5

Wie is verantwoordelijk voor het beheer?

Het weekend van 4 en 5 juli valt onder directe verantwoordelijkheid van het bestuur
Daarna vindt instructie plaats van het beheersteam, die de directe verantwoordelijkheid hebben op
de reguliere openingsavonden.

1.6

Wie zijn onze gasten?

De leden van MCW

2

Routing en inrichting

Een beperkte capaciteit en anderhalve meter afstand vragen om een aangepaste inrichting en
routing in en om het gebouw. Daarvoor maken we de volgende afspraken en treffen we de volgende
maatregelen.

2.1

Binnen en het buitenterrein

De zitplaatsen worden zodanig gepositioneerd dat de 1,5 meter geborgd is. De beschikbare plaatsen
worden verdeeld over het clubgebouw en buitenterrein. Middels signing maken we de looproutes
duidelijk.

2.2

Toegang tot het gebouw

2.3

Capaciteit

Binnen en buiten zal er een capaciteit ontstaan van 50 personen. Uitgaande van de ervaringscijfers
zal dit ruim voldoende zijn om de gasten te verwelkomen. Mocht de 50 overschreden worden dan zal
de beheerder vragen aan de gasten om huiswaarts te keren.

2.4

Inrichting ruimtes

Tafels en stoelen worden zodanig geplaatst dat afstand gehouden wordt. De binnenwand van het
clubgebouw wordt verwijderd zodat er extra ruimte ontstaat

2.5

Plattegronden

Zie 2.2

3

Zo treffen we extra maatregelen voor beheer en hygiëne

Het bestuur en beheer treft extra maatregelen. We maken een aantal aanvullende afspraken en
nemen een aantal maatregelen die zorgen voor een verantwoord gebruik.

3.1

Gezondheidscheck en registratie

Er wordt opgeroepen om bij gezondheidsklachten thuis te blijven. Daarnaast wordt er een
gastenregistratie bijgehouden, zodat er, ingeval van een besmetting, eenvoudig te traceren is wie er
wanneer aanwezig is geweest.

3.2

Deze extra schoonmaak maatregelen treffen we:

Tijdens clubopening wordt er door barpersoneel ieder uur te toiletten nagelopen en gedesinfecteerd.
Dit geld tevens voor veelgebruikte objecten als deurkrukken.

3.3

Deze extra hygiënemaatregelen en voorzieningen treffen we:

De volgende voorzieningen zijn getroffen:
1)
2)
3)
4)

3.4

Desinfecterende zeep toiletten;
Handalcohol en handschoenen zijn beschikbaar;
Handdoeken toiletten worden vervangen door papierdispensers;
Er wordt gewerkt met losse melkcupjes en suikerzakjes;

Betalingen

De betlatingen gaan als gebruikelijk, waarbij gezorgd wordt dat er geen fysiek contact is bij het
overdragen van contant geld.

4

Zo gaan we met elkaar om

Iedereen houdt zich in ieder geval aan de landelijke richtlijnen. Dat betekent dat we elkaar groeten
zonder elkaar aan te raken en elkaar dus ook geen hand geven. Als je toch moet niesen of hoesten
doe je dit in je elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes om te snuiten. Was regelmatig je handen met
zeep. Houd afstand van elkaar. Als je klachten zoals koorts (meer dan 38 graden), verkoudheid (zoals
niezen, snotterigheid, hoesten, keelpijn) of kortademigheid hebt, blijf je thuis.

4.1

Zo maken we duidelijk wat we verwachten van bezoekers

Richtlijnen worden aangeplakt op het clubhuis. Dit protocoll is geschikbaar via de website en in het
clubgebouw. Beheerders/barpersoneel krijgt instrcutie.

4.2

Zo organiseren we onze vrijwilligers

De vrijwilligers werkzaam in ons gebouw zijn allemaal op de hoogte van de voor hen relevante
onderdelen van dit protocol. Zij ontvangen instructie en bij vragen kunnen zij zich wenden tot het
bestuur.

5 Toerritten
Essentieel voor ons als motorclub zijn de Toerritten. Nu dit weer kan binnen de landelijke richtlijnen,
hebben we besloten om de ritten te gaan starten. De volgende zaken hebben we geregeld:

De club heeft zichtbare maatregelen getroffen die door RIVM en de overheid zijn vastgesteld voor
dergelijke evenementen / activiteiten. Naast de algemene maatregelen vanuit het RIVM en de
overheid, zijn onderstaande (extra) maatregelen van toepassing voor KNMV-toeractiviteiten.
•

•
•

De deelnemer aan de toerritten dient zich te alle tijden te houden aan de door de club gestelde
maatregelen. Houdt men zich niet aan deze formaliteiten, dan mag de club besluiten de
inschrijving van de deelnemer niet te accepteren.
MC Wombarg roept de deelnemers op om op en/of naast de motor alle maatregelen en
wetgeving strikt in acht te nemen.
MC Wombarg zorgt voor maatregelen zodat de activiteit veilig kan plaatsvinden (afstand,
hygiënische maatregelen, dit protocol, instructie)

6 Vervolgstappen:
We houden de landelijke richtlijnen en voorschriften goed in de gaten. Dit protocol is van toepassing
totdat de richtlijnen veranderen.
Na het eerste weekend (4/5 juli 2020) vind een evaluatie plaats door bestuur en vind eventueel
bijsturing/aanpassing plaats indien dat noodzakelijk is.

7 Vragen
Vragen met betrekking tot dit protocol en/of de maatregelen die de club heeft genomen met
betrekking tot het Corona virus kunt u stellen aan een bestuurslid of aan Johan Overvest, 06-33 765
735, voorzitter@mcwombarg.nl

