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KZVG coronaprotocol  
 

We mogen het water weer op! Om de start van het seizoen goed en veilig te laten 

verlopen hebben wij als het bestuur dit protocol op gesteld. Het is van essentieel belang 

om onderstaand protocol op te volgen. Wij vragen jullie dan ook met klem om dit te 

doen. Zo blijft de KZVG een veilige plek om te sporten. 

 

Verantwoord het water op  

 Houdt minimaal 1,5 m afstand in acht, ook bij het op- en aftuigen. Voorkom 

groepsvorming. 

 Neem de RIVM hygiëne maatregelen in acht. 

 Neem geen familie of vrienden mee die géén lid zijn. 

 Blijf thuis bij verkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts. 

 Ga nooit alleen het water op en alleen als de omstandigheden geen verhoogd 

risico met zich meebrengen (met oog op inzet KNRM/Reddingsbrigade). 

 Kleed zoveel mogelijk thuis bij je boot of op het strand om. 

 Gebruik je eigen materiaal. 

 Je kunt je materiaal uit de opslagruimte van het clubgebouw pakken en 

terugleggen. Dit geldt ook voor de kite- en zeillockers in de kleedruimte. Er 

mogen maximaal 4 personen tegelijkertijd in de opslagruimtes aanwezig zijn. 

 Spoel na afloop van je surf- of zeilsessie je spullen bij de buitenkraan voordat je 

deze teruglegt. 

 Zowel de kleedruimte, de kantine als het terras zijn gesloten. Er is ook (nog) geen 

sanitair beschikbaar.  

 Je kunt je handen schoonmaken met desinfectiemiddel, wat bij het logboek staat. 

 De EHBO doos is beschikbaar beneden in het clubgebouw/opslagruimte. 

 Houdt het hek naar het terrein van de club en reddingsbrigade zoveel mogelijk 

gesloten.  

 Spreek elkaar vriendelijk aan als je ziet dat leden zich niet voldoende aan dit 

protocol houden. Dit is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. 

 Het bestuur houdt zich het recht voor leden die zich bij herhaling niet aan het 

protocol houden een sanctie te geven. 

 

Specifiek voor het zeilen 

 De clubcontainer (met tractor en verenigingsmateriaal) kan worden geopend om 

bij de tractor te kunnen. Belangrijk dat er op een zeildag 1 persoon wordt 

aangewezen die deze container opent en met de tractor rijdt.  

 Maximaal met 2 personen per boot. 

 De boten kunnen op de gebruikelijke manier gekeurd worden. Houdt hierbij 

minimaal 1,5m afstand. 

 Het oprichten van de mast kun je met je zeilmaat doen. Lukt dit niet met zijn 

tweeën, vraag je hulp van een ander lid. Houdt ook hierbij minimaal 1,5m afstand 

van elkaar.  
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Hoe nu verder? 

Het versoepelen van (verdere) maatregelen kan alleen als het virus onder controle blijft. 

De 1,5 meter afstand blijft van kracht. Als het echt nodig is (of wanneer leden zich niet 

aan het protocol houden, dan kan en moet een besluit om meer ruimte te geven weer 

worden teruggedraaid. Blijft het virus onder controle en houdt iedereen zich aan het 

protocol, dan is het de bedoeling dat het volgende - gefaseerd - wordt toegestaan: 

 

Verwacht per 1 juni: 

 Sanitaire voorzieningen als gemeenschappelijke wc’s mogen weer open. 

Verwacht er 1 juli: 

 Sanitaire voorzieningen als gemeenschappelijke douches mogen weer open. 

Verwacht per 1 september: 

 Het clubgebouw, kleedruimte, sanitair en kantine mogen weer volledig open. 

 

Wat bovenstaande verwachtingen precies betekenen voor onze club, het clubgebouw en 

baractiviteiten en welke richtlijnen wij hierbij moeten hanteren wordt komende tijd 

duidelijk. We houden jullie hier uiteraard van op de hoogte.  

 

 

Veel plezier en bedankt voor het in acht nemen van dit protocol. 

 

Het bestuur KZVG 


