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Inleiding
In dit protocol wordt beschreven hoe de verschillende activiteiten die ELS uitvoert op een
verantwoorde manier doorgang kunnen vinden. Het document zal geüpdatet worden zodra dit nodig
wordt geacht en de laatste versie zal op de pagina “coronaprotocol” op de website te vinden zijn.

Visie
Zo veel mogelijk activiteiten op een verantwoorde manier doorgang laten vinden waarbij de focus op
sporten ligt.

Uitgangspunten
- De voorwaarden en maatregelen moeten kunnen worden toegepast en helder en

hanteerbaar zijn voor alle leden.
- Dit protocol is aan wijzigingen onderhevig omdat er bijna continu nieuwe maatregelen vorm

krijgen.
- Alle leden houden zich aan de RIVM richtlijnen.
- Het bestuur communiceert de voor die activiteit geldende maatregelen vooraf naar alle

leden.
- Omdat niet alle activiteiten hetzelfde zijn kunnen bepaalde punten per activiteit verschillen.

Deze zullen los van dit protocol kenbaar worden gemaakt.
- Elke bestuursvergadering staat er een puntje op de agenda genaamd “corona-update”. Er is

een hoofdverantwoordelijke vanuit het bestuur voor het bijhouden van ontwikkelingen
omtrent het coronavirus.

1. RIVM richtlijnen
Voor iedereen in Nederland gelden er basisregels. Het is belangrijk dat ook alle leden van ELS zich
hieraan houden. De regels worden up-to-date gehouden op de website van de Rijksoverheid. Voor de
meest actuele richtlijnen, zie de website van de rijksoverheid:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-h
et-coronavirus/gezondheidsadviezen

2. Naleving regels
Wanneer het bestuur het vermoeden heeft dat individuen de regels niet goed naleven of zelfs
negeren, zal er als volgt gewerkt worden:

- Waarschuwen: Bij het overtreden van een coronamaatregel zal de desbetreffende persoon
een waarschuwing krijgen.

- Gesprek: Bij het meermaals overtreden van een coronamaatregel zal met de desbetreffende
persoon in gesprek worden gegaan. Het kan zijn dat de persoon de maatregel verkeerd
begreep of dat de regel zelf misschien onduidelijk is.

- Wegsturen: Bij het overmatig/meermaals overtreden van de coronamaatregel na een
gesprek zal de desbetreffende persoon worden weggestuurd, zodat de veiligheid van onze
leden gewaarborgd blijft.
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3. Activiteiten

3.1 Aanwezigheid
Leden moeten voldoen aan de RIVM-richtlijnen v.w.b. gezondheid. Wat betreft de aanwezigheid bij
activiteiten mogen ze - volgens die richtlijnen - in de afgelopen week geen last hebben gehad van
onderstaande symptomen:

- Verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn)
- Hoesten
- Benauwdheid
- Verhoging of koorts
- Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)

Leden mogen in de afgelopen week niet in contact zijn geweest met personen waarvan is vastgesteld
dat ze mogelijk besmet zijn met het coronavirus. Voorafgaand aan een (meerdaagse) activiteit wordt
aan de deelnemers gevraagd een gezondheidscheck in te vullen. De standaard vorm hiervan is te
vinden in de appendix.

3.2 Verantwoordelijkheid
Bij het organiseren van activiteiten zijn de volgende verantwoordelijkheden van belang. De
organisatie kan zijn: het bestuur of een commissie.

- Het is aan de organisatie om na te denken over de realiteit van de regels en de haalbaarheid
hiervan. Als het niet realistisch is dat men zich aan deze regels houdt, kan de activiteit dus
niet doorgaan!

- Het is aan de organisatie van de activiteit om de regels duidelijk over te brengen naar de
deelnemers.

- Het is aan de organisatie om ervoor te zorgen dat deze regels worden nageleefd en
eventueel maatregelen te nemen.

- Het is aan de organisatie om te bedenken of de verplaatsing die de activiteit veroorzaakt
verantwoord is. Indien dit niet verantwoord is, moet de verplaatsing anders worden
vormgegeven.

- Bij het verplaatsen van en naar de activiteit blijft de deelnemer zelf verantwoordelijk.

3.3 Trainingen
A. Schaatsen

Dit wordt ingevuld voorafgaand aan het schaatsseizoen.

B. Droogtraining
De droogtraining verloopt als volgt:

- De training vindt plaats op het ‘plein met de baskets’ bij X
- De 1,5 meter regel geldt niet tijdens de training
- De 1,5 meter regel geldt wel voor en na de training

C. Skeeleren
De skeelertraining verloopt als volgt:

- De 1,5 meter regel geldt niet tijdens de training
- De 1,5 meter regel geldt wel voor en na de training
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D. Wielrennen
De wielrentraining verloopt als volgt:

- Er wordt verzameld achter de parkeergarage tegenover X
(https://maps.app.goo.gl/2VCbqx1sqWhZmJSN6)

- Er is geen maximale groepsgrootte
- De 1,5 meter regel geldt niet tijdens de training
- De 1,5 meter regel geldt wel voor en na de training

3.4 Wedstrijden
Als er een wedstrijd wordt georganiseerd, dan geldt tijdens de wedstrijd het protocol van de
organisatie. Dit punt gaat daarom over de reis tussen Delft en de wedstrijdlocatie. Hierbij kan er
gekozen worden om in een grote groep te reizen, in kleine groepjes, of individueel. Dit hangt af van
hoeveel mensen er samen over straat mogen. Op dit moment is er geen maximale groepsgrootte,
maar de 1,5 meter regel geldt wel.

3.5 BorrELS
Tijdens borrELS in café De Klok worden de maatregelen voor de horeca altijd nageleefd. Het is hierbij
wel belangrijk dat je ingeschreven staat voor de borrel via de ELS website.

3.6 Corbulo
Hiervoor moet je je inschrijven via de ELS website en je aan de 1,5 meter regel houden.

3.7 Ééndaagse activiteiten
Voorafgaand aan een ééndaagse activiteit dienen deelnemers zich in te schrijven voor de acitiviteit
via de ELS site. Daarnaast vragen we deelnemers of zij ons willen helpen door het vervullen van een
coronashift, zoals hieronder uitvoerig beschreven. De ééndaagse activiteit is op te delen in drie
delen; transport, activiteit en eet- en drinkgelegenheid.

A. Transport
Er wordt gereisd via OV of via carpooling. Als we dat nodig achten zullen die groepjes van
tevoren door ons gemaakt worden. Let op: in het OV en op stations zijn mondkapjes
verplicht. Voorkom het bezetten van een hele coupé met ELS-leden. Zorg dat de groepjes
verspreid zitten over de trein. Er dient voldoende afstand te worden gehouden, conform het
huidige advies van het kabinet.

B. Activiteit
Tijdens de activiteit zullen wij ondergeschikt zijn aan de maatregelen van de organisatie.
Daarnaast zijn het bestuur en de leden met coronashifts op de hoogte van het beleid van de
organisatie. Zij zijn medeverantwoordelijk voor de uitvoering daarvan.

C. Eet- en drinkgelegenheid
Tijdens een activiteit wordt regelmatig ergens wat gegeten of gedronken. Dit zou in een
publieke ruimte kunnen (e.g. Delftse Hout) of een horecagelegenheid. In de eerste situatie
zijn het bestuur en de leden met coronashifts verantwoordelijk voor de handhaving van de
maatregelen die daar gelden. De belangrijkste aandachtspunten zijn:

- Duidelijke zitplekken;
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- Goede coördinatie.
Wanneer de eet- en drinkgelegenheden plaatsvinden bij een horecagelegenheid zullen wij
ondergeschikt zijn aan de regels omtrent horeca.

3.8 Meerdaagse activiteiten
Bij het organiseren van meerdaagse activiteiten zijn de volgende regels opgesteld.

- Iedereen doet een zelftest voorafgaand aan de activiteit en om de dag tijdens de activiteit.
Deelnemers mogen deelnemen aan de activiteit zolang deze testen negatief zijn.

- Voor een activiteit in het buitenland is een reisverklaring verplicht.
- Gezien de huidige maatregelen verzoeken wij alle deelnemers aan een meerdaagse activiteit

om te allen tijde een mondkapje bij de hand te hebben.
- Tijdens de meerdaagse activiteit zal de verblijfslocatie elke dag worden

schoongemaakt/ontsmet. Daarnaast zal er desinfectiemiddel op diverse plekken worden
geplaatst. Er zal een schoonmaakschema worden opgesteld waarin alle deelnemers verwerkt
worden.

- In de keuken is het noodzakelijk dat de gehele kookploeg voorafgaand aan het koken hun
handen grondig wast. Tijdens het eten zelf dienen de deelnemers op hun plaats te blijven
zitten. Er zal worden gewerkt met een systeem dat dit mogelijk maakt. Daarnaast is het
belangrijk dat iedereen alleen zijn eigen bord aanraakt. Het eten zal dus niet langs de hele
tafel worden doorgegeven.

- Tijdens de activiteit zal er worden gewerkt met coronashifts, dat wordt hieronder uitgelegd.

3.9 Coronashift
Tijdens meerdaagse activiteiten zal gewerkt worden met coronashifts. Deze taak is te vergelijken met
een nuchtershift, zoals men die kent van buitenlandreizen/wheELS. Bij de inschrijving voor een
activiteit wordt gevraagd of je zo’n coronashift zou willen vervullen. De taken van een persoon met
een coronashift zijn:

- Wees altijd nuchter tijdens je shift.
- Controleer of mensen zich conform de coronamaatregelen en dit protocol gedragen.
- Wanneer mensen zich niet aan de coronamaatregelen en/of dit protocol houden, dient er als

volgt gehandeld te worden:
1. Spreek de desbetreffende persoon aan op het feit dat hij/zij zich niet aan de regels

houdt.
2. Wanneer de persoon daarna weigert zich conform de coronamaatregelen en dit

protocol te gedragen, meld je dit bij de organisatie.
3. De organisatie zal passende stappen nemen.

4. Commissievergaderingen
Op dit moment geldt er geen maximum aantal gasten thuis, dus kunnen commissievergaderingen
weer bij leden thuis plaatsvinden. Wel geldt de 1,5 meter regel.
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5. Communicatie

5.1 Protocol
Het protocol en de wijzigingen aan het protocol worden gedeeld wanneer er grote wijzigingen zijn
gemaakt. Het is een levend document, verandering van maatregelen zullen effect hebben op de
inhoud van het protocol.

5.2 Updates
Na wijziging van de maatregelen, bijvoorbeeld na een persconferentie, wordt er zo snel mogelijk
vergaderd door het bestuur. Er wordt gekeken naar de impact op ELS en hoe wij hierin activiteiten
en/of trainingen door kunnen laten gaan. Dit is altijd in samenspraak met X en de gemeente. De
leden zullen op de hoogte gehouden via e-mail en een korte samenvatting in de ELS announcement
chat.
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6. Besmetting binnen ELS
Bij het geval van besmetting zijn er een aantal stappen die genomen kunnen worden:

- Meld het: Als je positief getest bent, verzoeken wij je dat bij het bestuur te melden. Het
bestuur kan je alleen helpen als wij van de besmetting op de hoogte zijn. Dit is volledig
vertrouwelijk en wij zullen je anonimiteit dan ook waarborgen.

- Contactonderzoek: Ga na met wie je in contact bent geweest. Dit gaat om mensen met wie
je:

- Langer dan 15 minuten samen bent geweest.
- Contact had op minder 1,5 meter afstand.
- Samen bent geweest vanaf 2 dagen voordat de klachten begonnen.

In geval van contact binnen de vereniging tijdens trainingen of evenementen kunnen wij als
vereniging contact opnemen met de aanwezigen indien nodig. Deze gegevens zijn bewaard
specifiek voor dit doeleinde.

- Overig advies: Voor overige vragen of duidelijkheden raden wij aan om de website van de
Rijksoverheid te raadplegen:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/bron-en-contacton
derzoek. Ook kan je overige vragen altijd aan het bestuur stellen.

7. Lockdown
Bij een lockdown worden er uiteraard geen fysieke activiteiten of vergaderingen georganiseerd. Het
is dan wel mogelijk om online activiteiten te organiseren, zoals kookshows, spelletjes avonden, en
online borrELS. Het is belangrijk dat het bestuur en commissies hiernaar overstappen, zodat de
vereniging niet helemaal stil komt te liggen.
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