
Hilversum, 20200906 

 

Corona protocol damclub Hilversum in wijkcentrum de Zoutkeet. 

 

Damclub Hilversum heeft hiervoor een corona verantwoordelijke aangesteld. Dit is 

Jaap Langerak, de contactpersoon met de Zoutkeet. Bij verhindering wordt een 

vervanger geregeld. De corona verantwoordelijke draagt zorg voor: 

 

1. Openen en sluiten. Houdt toezicht op het naleven van de 1,5 meter afstand, 

onder andere bij komen en gaan.  

2. Klaarzetten van de materialen op een zodanige manier dat de 1,5 meter niet in 

het geding komt. Maximaal 10 spelers passen dan in de kleine zaal. Verdere 

belangstellenden zijn welkom, zolang de 1,5 meter gewaarborgd wordt.  De 

corona verantwoordelijke ziet hier op toe. Ieder speelt met een “eigen bord” op 

1 tafel. Twee tafels staan tegen elkaar. Tussen de borden staat een 

spatscherm. Naast het spatscherm staat de klok. 

3. Voldoende ventilatie. Hier voor dient de afzuigventilator aangezet te worden 

op de maximum stand. De knop hiervoor zit direct bij binnenkomst rechts net 

boven hoofdhoogte. Op de knop staat de tekst “ZAAL” 

4. De lijst met “gezondheidsvragen”. Deze ligt op de bar. De vragen dienen allen 

met nee beantwoord te worden. Dit geldt voor alle deelnemers, toeschouwers 

en bezoekers.  

5. Noteren van naam en telefoonnummer op de 2e lijst. Dit om eventuele 

tracering mogelijk te maken. Deze lijst wordt 2 weken bewaard en daarna 

vernietigd. 

6. Reinigen van de handen bij binnenkomst en telkens bij het betreden  van 1 

van de zalen. Daarvoor hangen  dispensers in beide zalen.  

7. Meenemen van de jassen naar de zaal. Je hangt je jas over je stoel. 

8. De bar(dienst). Gedurende de dinsdagavonden is de bar geopend van 20.15 

tot 22.30. Daar kunnen dan met inachtneming van de 1,5 meter individueel 

drankjes worden opgehaald. De barmedewerker zorgt voor, en bewaakt mede, 

de correcte hygiënische maatregelen.  

9. Reinigen van de gebruikte materialen en gebruikte delen van het gebouw (bar, 

keuken, toiletten, gebruikte zaal) aan het eind van de avond. Hieronder vallen 

ook zaken zoals lichtschakelaars en deurknoppen. Gebruik hiervoor de 

flessen met reinigingsmiddel die op diverse plaatsen gebruiksklaar staan. LET 

OP: Spuit met de fles (2x) op het doek/papier waarmee je schoonmaakt en 

reinig daarmee het materiaal. Spuit niet op het materiaal zelf! (Door de 

agressiviteit van het schoonmaakmiddel kunnen materialen beschadigd raken 

door het directe contact als je erop spuit) 

 

Opsteller: Jaap Langerak, secretaris 

Website: http://home.kpn.nl/jaaplangerak/coronaprotocol.pdf 

http://home.kpn.nl/jaaplangerak/coronaprotocol.pdf

