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Algemeen. 

De geel hgehighlite tekst is de aanpassing t.o.v. het plan van 28 november 2021. 
Dit plan gaat in vanaf 19 december 2021. 

JEUGD App 

JEUGD: Wanneer je kunt deelnemen meldt je dan even aan (of een van je ouders) in de Jeugd App zodat 
we weten dat je niet komt. 

Senioren App 

Senioren: Wanneer je deelneemt meldt je dan aan in de KVDRV Activiteiten-App zodat we weten dat je 
komt.  

KVDRV coördinator voor de gemeente : 
Michel Klessens 
Tel 06-20422357 
Voorzitter@kvdrv.nl

Dirk van Dijk 
Tel 06-23328557 
Penningmeester@kvdrv.nl

Nagekomen info van de gemeente:  
Mochten er zich problemen voordoen met betrekking tot het handhaven van de opgestelde regels en 
veiligheid binnen jullie vereniging, dan kunt u een mail sturen naar boa@derondevenen.nl. Bij 
ernstige calamiteiten waarbij acute hulp noodzakelijk is kunt dit nummer bellen 0612280574. De 
eerste verantwoordelijkheid om te zorgen dat de regels worden nageleefd ligt bij de club zelf. 

Voor iedereen geldt:  
 Vanaf 19 december 2021 is het gehele clubhuis gesloten.  

 Alleen buitensporten in groepjes van 2 is toegestaan. 



 Publiek bij sport is niet toegestaan. 

 Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop 

 Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, 
benauwdheid of koorts; 

 Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten 
heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind (max 13 jaar) weer laten sporten en 
naar buiten; 

 Blijft thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). 
Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis 
blijven tot 14 dagen na het laatste contact; 

 Behoor je tot de risicogroep vraag jezelf dan af of je wel moet komen sporten!! 

 Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes; 

 Was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden; 

 Was je handen met water en zeep thuis voor en na bezoek sportlocatie; 

 Vermijd het aanraken van je gezicht; 

 Schud geen handen; 
 Houd als looproute rechts aan op het terrein naar en van de kano opslag; 
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 Als we sporten houden we de 1,5 meter afstand. 

 Let op: Tijdens het sporten is de onderlinge afstand van 1,5 meter verplicht ook tot de instructeur.

 Geef elkaar voldoende ruimte op de steiger.
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Op de club: 
Sporten in een buitenruimte voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar: 

 Voor kinderen tot en met 17 jaar zijn trainingen, onderlinge wedstrijden met teams van de 
eigen club toegestaan. Tijdens het sporten hoeven zij geen 1,5 meter afstand te houden. 

 Reserveren, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht, dus voor het varen aanmelden in 
de App KVDRV Jeugdleden. 

 Wedstrijden tegen sporters van andere verenigingen zijn niet toegestaan.  
 Publiek is bij (amateur) sport niet toegestaan. 
 Begeleiding (jeugd): De begeleiding zal bestaan uit de gewoonlijke groep leden. 
 De begeleiding kan mensen aanspreken op ongewenst gedrag en ook maatregelen nemen. 
 Begeleiding kan deelname verbieden bij herhaaldelijk ongewenst gedrag. 
 Clubhuis zie Gebruik clubhuis. 

Sporten in een buitenruimte leeftijd vanaf 18 jaar: 

 Voor iedereen vanaf 18 jaar is sporten toegestaan met maximaal 2 personen op 1,5 meter 
afstand exclusief instructeur. 

 Let op: De sporters moeten onderling 1,5 meter te bewaren, ook naar de instructeur
 Reserveren, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht, dus voor het varen aanmelden in 

de KVDRV Activiteiten-App. Er mag voor maximaal 4 personen tegelijk worden gereserveerd. 
 Wedstrijden tegen sporters van andere verenigingen zijn niet toegestaan.  
 Publiek is bij (amateur) sport niet toegestaan. 
 Clubhuis zie Gebruik clubhuis. 
 Publiek is bij (amateur) sport niet toegestaan. 
 Gebruik de ontsmettingsdoekjes bij gebruik van het toilet. 
 Ook als we niet varen houden we de 1,5 meter afstand. 
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Gebruik clubhuis 
 Vanaf 19 december 2021 is het gehele clubhuis gesloten.  



Looproutes in het clubgebouw?? 
Zodra het weer mag en we het clubhuis weer in mogen incl. de kantine gelden er looproutes en zijn er 
verboden en verplichte zitplaatsen. 
Verzoek aan eenieder is dan ook om je hieraan te houden en elkaar vooral daar waar twee richting routes 
staan elkaar de ruimte te geven. 

Niet houden aan de voorschriften kan leiden tot boetes door ambtenaren. Het niet houden aan dit plan en 
het oplopen van deze boetes is geheel voor rekening van het betreffende lid. Let op dit is dan € 400,-- voor 
het lid en voor de club kan dit oplopen tot € 4000,--, het betreffende clublid zal dan voor beide boetes 
aansprakelijk gesteld worden!! 
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Legenda Routes & Zitplaatsen 
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Begane Grond Routes & Zitplaatsen 
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Eerste verdieping Routes & Zitplaatsen 
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Materialen: 
o Desinfecteer materialen met de beschikbaar gestelde ontsmettingsdoekjes voor en na 

gebruik. 
o Desinfecteer materialen beschikbaar in de materialen container 
o Gooi geen desinfecteer materialen op de grond maar gebruik de afvalzakken. 

Meer informatie op: 

NOC/NSF: 
https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport

Watersportbond: 
https://www.watersportverbond.nl/kenniscentrum/coronavirus/actuele-gevolgen-voor-watersport

Gemeente de Ronde Venen: 
https://gemeente.derondevenen.nl/Bestuur_en_organisatie/Actueel/Nieuws/Archief_Nieuwsberichte

n/Nieuwsberichten_2020/Informatie_over_het_coronavirus/Nieuws_over_het_coronavirus

Rijksoverheid; 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/kort-overzicht-
coronamaatregelen 
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Voor ouders en verzorgers 
We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren: 

 Informeer uw kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de 
aanwijzingen van de begeleiding opvolgen; 

 Stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer; 

 Meld je kind(eren) tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je 
gemeente/sportaanbieder, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom; 

 Breng je kind(eren) alleen naar de sportlocatie wanneer er een sportactiviteit voor jouw kind(eren) 
gepland staat; 

 Breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als je kind klachten heeft van neusverkoudheid, 
hoesten, benauwdheid en/of koorts; 

 Breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) 
en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten meer heeft, mag je je kind weer 
laten sporten en naar buiten laten; 

 Breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huishouden positief getest is op 
het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat uw kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze 
persoon nog ziek kunt worden, moet uw kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact; 

 Reis alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden; 

 Breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie; 

 Als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, 
tijdens als na de training van jouw kind(eren); 

 Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit op de sportlocatie; 

 Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en 
bestuursleden; 

 Als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit en/of toiletgang, is het toegestaan om één 
ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het 
daar geldende protocol nageleefd moet worden; 

 Direct na de sportactiviteit halen de ouder/verzorger de kinderen op van de 
sportlocatie/afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is. 


