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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. 
 

Bij de ingang van de sociëteit hangt een brief met de volgende strekking: 
Ø Heeft u nu corona?  
Ø Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?  
Ø Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?  
Ø Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, 

frequent niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 
38⁰C)?  

Ø Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?  
Indien u op één van bovenstaande vragen ja antwoordt, mag u niet de 
sociëteit in. 
 
Tevens wordt u gewezen op het vereiste coronatoegangsbewijs (CTB), 
waardoor overigens een mondkapjesplicht niet van toepassing is, 
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2. Maatregelen hygiëne sociëteiten 
 

2.1  Verblijf leden in de sociëteit 
• Maak weer gebruik van de garderobe. 
• Houd rekening met elkaar en elkaars opvattingen over afstand. 
• Geef geen handen.  

 
2.2  Uitgiftebalie voor drankjes in Sociëteitskamer 
• 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 moet contactloos worden betaald.  
 

2.3  Sociëteitskamer en andere ruimtes 
• Ventileer iedere ruimte vaak en goed. 
• In de Sociëteitskamer mogen maximaal 32 personen. 
• In de ds. Prinszaal mogen maximaal 68 personen.  
• In de RABO-zaal mogen maximaal  150 personen. 
• In de toiletten EGW mogen maximaal 2 personen gelijktijdig verkeren. 
 
2.4  Reiniging en desinfectie van de ruimtes 
• Verhuurder draagt daar zorg voor. 
 
 

3. Activiteiten 
	
Voor alle binnen-activiteiten is een coronatoegangsbewijs (CTB) verplicht. 
Deelnemers aan activiteiten moeten daarbij in het bezit zijn van: 
- een vaccinatiebewijs 
- of een herstelbewijs 
- of een recente negatieve testuitslag via testen voor toegang. 
Deelnemers kunnen deze 3 mogelijkheden tonen via de CoronaCheck 
app. Een papieren versie laten zien is ook mogelijk. 
Daarnaast moet er een ID-kaart, rijbewijs of paspoort worden getoond. 
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De tafelpresidia regelen zelf de controle en handhaving. 
Wanneer iemand geen geldig persoonsgebonden bewijs kan laten zien, 
kan deze helaas niet worden toegelaten. 
 
Uitgezonderd hiervan zijn de activiteiten in de biljartruimte tot maximaal 
12 personen, alsmede de vergaderingen en de bijeenkomsten in de 
Sociëteitskamer tot maximaal 12 personen. Hierbij is sprake van een vast 
groepje, waarvan het éénmalig scannen van het coronatoegangsbewijs 
(CTB) voldoende is.   
 
In alle gevallen geldt, dat een lid zelf het besluit neemt aan een activiteit 
deel te nemen op eigen risico. 
	
 

4. Toezicht en Handhaving 
 
4.1 Toezicht 
Het Huishoudelijk Reglement voorziet in toezicht tijdens activiteiten. 
 
4.2 Handhaving 
Bij niet-naleving van een of meerdere voorschriften zal in eerste instantie 
door de 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. 


