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Protocol De NES en Corona-Virus                  20.05.2020 
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1. Inleiding 
 

De Nieuwe Eper Sociëteit – nader te noemen “de NES” – is een besloten 

vereniging en vervult voor haar leden een belangrijke sociale functie en 

biedt de leden gelegenheid met elkaar samen te komen en activiteiten te 

ontplooien. Mede gezien de seniore leeftijdsopbouw van het ledenbestand 

is het voor de gezondheid van de leden specifiek, maar ook voor de 

omgeving van de leden in het algemeen, van groot belang dat de kans op 

overdracht van enig virus zo klein mogelijk is. 

 

Belangrijk hierbij is al meteen door selectie aan de ingang die leden, die 

mogelijk besmet zijn, buiten te houden. 

 

1.1. Toegang krijgen: 

• Personen zonder symptomen passend bij COVID-19* 

• Personen met bewezen COVID-19 die nadien ten minste 2 weken 

klachtenvrij zijn 

 

1.2. Geen toegang krijgen: 

• Personen met symptomen passend bij COVID-19*  

• Personen met bewezen COVID-19, die minder dan 14 dagen 

klachtenvrij zijn  

• Personen in thuisisolatie 

 

* Als symptomen bij (mogelijk) COVID-19 worden beschouwd: 

  verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (> 38⁰C).  
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1.3. Triage 

 
Bij de ingang van de sociëteit hangt een brief met de volgende strekking: 

• Heeft u nu corona?  

• Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?  

• Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?  

• Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, 

frequent niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 

38⁰C), reuk- en/of smaakverlies?  

• Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?  

Indien u op één van bovenstaande vragen ja antwoordt, mag u niet de 

sociëteit in. 

2. Maatregelen hygiëne sociëteiten 
 

2.1  Verblijf leden in de sociëteit 
 

• Houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar, ook in de entreehal en 

doorlopen naar de ruimtes. Als dit niet mogelijk is, dan voert de NES 

een actief deurbeleid. De adviezen van KHN worden hier gevolgd. 

• Geef geen handen.  

• Voorkom het aanraken van deurkrukken, tafeloppervlakken, stoelen 

etc. Laat deuren zoveel mogelijk open staan. 

 

2.2  Inrichting sociëteit 
 

Er hangt een plattegrond met de vereiste opstelling van het meubilair, 

waarmee voldaan kan worden aan de 1,5 meter afstand van elkaar. 

Meubilair mag niet worden verplaatst 

 

2.2.1  Entree 
  

• Toegang kan uitsluitend via de voordeur van de EGW van het KH 

• Verblijf zo kort mogelijk in de entreehal. 

• Neem uw jas mee naar binnen en hang die over uw stoel  

• Gebruik handdesinfectie na binnenkomst in de ruimte.  

• Gebruik alleen papieren tissues. 

• Werp gebruikte tissues meteen in de afvalbak. 
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2.2.2  Uitgiftebalie voor drankjes 
 
• Het uitgifteblad is over de hele lengte voorzien van een doorzichtig 

scherm (plexiglas) erboven om gastheer/vrouw en leden voldoende te 

scheiden met een vrije ruimte onderaan om drankjes door te schuiven. 

• Er kan (achteraf bij vertrek) contactloos worden betaald.  

 

2.2.3  Sociëteitskamer 
 
• Er kunnen, buiten de gastheer/vrouw, maximaal 7 personen veilig, met 

inachtneming van de anderhalve meter-eis, in de Sociëteitskamer 

verblijven. 

• U dient zich van tevoren aan te melden bij secretaris@nesepe.nl en 

wordt het maximumaantal bereikt, dan sluit de aanmelding. 

• Houd 1,5 meter afstand tot elkaar. 

• Desinfecteer deurkrukken, tafeloppervlakten, stoelen regelmatig 

• Ontdoe de ruimte van zaken die niet strikt noodzakelijk zijn. 

• Ventileer vaak en goed. 

 

2.2.4  Andere ruimtes 
 
• Houd 1,5 meter afstand tot elkaar en/of regel het aantal personen dat 

tegelijk toegang heeft. 

• In de biljartruimte kunnen maximaal 8 personen verkeren. 

• In de ds Prinszaal kunnen maximaal 16 personen in een kring-

opstelling verkeren, bij theater-opstelling maximaal 20 personen. 

• In de toiletten kunnen maximaal 2 personen verkeren. 

• Zie ook overige punten onder Sociëteitskamer. 

 

2.2.5  Alle ruimtes 
 
• Verhuurder biedt in iedere ruimte mogelijkheid tot handdesinfectie aan, 

stelt papieren tissues en afvalbak daarvoor beschikbaar, desinfecteert 

deurkrukken regelmatig en maakt de toiletten geregeld schoon. 

 

2.3  Reiniging en desinfectie van de ruimtes  
 

• Verhuurder draagt daar zorg voor. 

 

mailto:secretaris@nesepe.nl
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3. Activiteiten 
 

3.1. Biljart  
Voor wat betreft het biljarten wordt een aanvullend NES-protocol Biljart 
gehanteerd, zoals is opgesteld op basis van de richtlijnen van de Kon. 

Ned. Biljart Bond en de Contactraad Nederlandse Sociëteiten. 
Biljarten is alleen mogelijk binnen de kaders van dit protocol. 
 
3.2.  Bridge 

Voor wat betreft Bridge wordt nauw in de gaten gehouden, welke 

richtlijnen er door de Bridgebond worden opgesteld. Zolang deze er niet 

zijn, zullen er geen bridgewedstrijden worden gehouden.  

 

 3.3. Golf 
Voor het golfen worden de richtlijnen gehanteerd, zoals verwoord in het 

Protocol opgesteld door de Golfalliantie (NGF, NVG, PGA, NGA), dat 

inmiddels is geaccepteerd door NOC*NSF en het Ministerie van VWS. 

 

 3.4.  Activiteiten in groepjes tot maximaal 20 personen 
 Vanaf 1 juni 2020 kunnen die geleidelijk opgestart worden. Het bestuur 
zorgt voor maximale risico-beperking conform dit protocol. Een lid neemt 

zelf het besluit hieraan al dan niet deel te nemen op eigen risico.  
 

 3.5.  Activiteiten in groepen van meer dan 20 personen 
 Deze vinden niet plaats tot nader order. 

4. Toezicht en Handhaving 
 

4.1 Toezicht 

Voorafgaand aan iedere activiteit zal door het bestuur een van de leden 

worden aangewezen om toezicht te houden op naleving van de 

voorschriften tijdens die activiteit.   

 

4.2 Handhaving 

Bij niet-naleving van een of meerdere voorschriften zal in eerste instantie 

door de daartoe aangewezen toezichthouder gewaarschuwd worden en zo 

nodig in tweede instantie – namens het bestuur – verdere toegang tot de 

activiteit worden ontzegd en/of verwijdering uit de ruimte plaatsvinden. 


