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INSTRUCTIES VOOR (CORONA)VRIJWILLIGERS 
We waarderen het zeer dat je je wilt inzetten als coronavrijwilliger, onze hartelijke 
dank daarvoor! In de praktijk betekent dit dat je voor en na de openingstijden een 
controlelijst afgaat en een schoonmaakroutine uitvoert. Je mag de taken delen met 
andere aanwezige coronavrijwilligers. Daarnaast vragen we je naleving van de 
regels door de aanwezige leden in de gaten te houden en ze desnoods daarop aan 
te spreken. Maak hierbij geen ruzie maar wijs ze simpelweg op het bestaan van 
deze regels. Wanneer iemand niet eens is met deze regels, geef aan dat je hun 
klacht zal doorgeven aan het bestuur. Geef sowieso feedback aan het bestuur wat er 
onder de leden leeft en speelt. 

Wanneer je tegelijk ook de bar doet, kijk dan tevens naar de instructies voor 
barvrijwilligers. We houden ons aanbevolen voor verbeteringen van de instructies, 
dus laat ons dit gerust weten! 

 

• Meld je af bij veelvoorkomende COVID-19 symptomen zoals: 

o Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn 

o Hoesten 

o Benauwdheid 

o Verhoging of koorts 

o Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping) 

• Meld je af wanneer je nauw in contact bent geweest met een bewezen COVID-
19-patiënt 

• Controleer geregeld de website van het RIVM voor nieuws over COVID-19 en 
eventueel aangepaste richtlijnen: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19 

• Bij afmelding, regel tijdig zelf een vervanger of neem contact op met het bestuur 

• Kijk op de agenda op onze website wie heeft gereserveerd voor jouw 
speelmoment 

• Kom minimaal 15 min voor opening naar het clubgebouw 

• Draag een mondkapje bij binnenkomst en op de momenten dat je niet sport 

• Was je handen met zeep en water gedurende tenminste 20 seconden of gebruik 
desinfecterend handgel 

• Doe je armband voor de herkenbaarheid voor anderen om 

• Open alle kantelramen wanneer gesloten 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19
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• Open alle gesloten binnendeuren met uitzondering van de toiletdeuren 

• Doe de zaalverlichting en daarmee het centrale ventilatiesysteem aan 

• Zet ventilatie van de kleedkamers aan (schakelaar in de keuken) 

• Indien nodig, vul de flessen met zeepwater bij (ook die bij de tafeltennistafels), 
instructie in de keuken 

• Maak met de fles met zeepwater en papier de volgende zaken schoon: 

o Deurkrukken (buitendeur; binnendeuren; toiletdeuren) 

o Lichtknoppen 

o Tafels in de kantine 

o Toonbank van de bar 

• Informeer het bestuur wanneer schoonmaakmiddelen (bijna) op zijn 

• Mogelijk komen leden of gastspelers (niet-leden) binnen die niet in het 
reserveringssysteem staan; bij voldoende plek (maximaal 16 personen) mogen 
ze blijven; verzoek hen het registratieformulier in te vullen maar ze mogen dit 
weigeren; stuur ze weg wanneer het maximum van 16 personen wordt 
overschreden 

• Let op dat leden en gastspelers de richtlijnen en regels naleven; spreek ze erop 
aan wanneer ze dit nalaten; neem contact op met het bestuur bij problemen 

• Bezoekers en publiek (die niet komen om te spelen) zijn niet toegestaan 

• Na afloop: 

o Voer hierboven beschreven schoonmaakroutine opnieuw uit 

o Laat alle binnendeuren en ramen open 

o Zet ventilatie van de kleedkamers weer uit (het blijft nog 10 minuten werken) 

o Doe de verlichting uit (centrale ventilatiesysteem gaat met zaalverlichting uit) 

o Sluit en doe de toegangsdeur op slot bij vertrek 

• Geef ideeën en suggesties voor verbeteringen door aan het bestuur 

 

VOOR DE BARVRIJWILLIGER 

De bar is sinds 29 september 2020 gesloten en dus mogen geen consumpties 
worden verkocht. 


