
 
 
 
 
 

VERENIGINGSPROTOCOL   
van toepassing bij het ontsluiten van de roeivereniging De Geeuw te Sneek. 
 
 
Inleiding. 
Vanaf 1 juli  2020 is  de   roeivereniging  weer  helemaal  geopend.  
De uitgangspunten van het protocol zijn daarbij nog steeds van kracht: 

- het borgen van de 1,5 m maatregel; 
- de  hygiënische richtlijnen van het RIVM. 

Algemene richtlijnen  en aanbevelingen  –  zoals het binnen blijven bij verkoudheid 
bijvoorbeeld   –  zijn niet opgenomen in dit protocol. Aangenomen wordt dat die bij  alle 
leden  bekend zijn. 
Aanwijzingen van de KNRB zijn in het protocol  zover nodig verwerkt.  
 Het protocol is specifiek voor onze vereniging. 
Het protocol  heeft de goedkeuring van de gemeente SWF. 
 
Toegang tot de vereniging. 
Er is weer toegang tot de vereniging. Dat  geldt ook ten aanzien van de kantine en de  ruimte 
van de ergometers. Daarbij gelden nog steeds de hygiënische maatregelen van het RIVM en 
de 1.5 m maatregel.  
 
Beperking t.a.v. het gebruik van de boten. 
De 1.5 m maatregel geldt niet ten aanzien van het roeien in meerpersoonsboten. 
Er kan weer door iedereen geroeid worden.  Open plaatsen zijn niet meer  nodig. 

 
Hygiëne. 
De kleedkamers en doucheruimtes zijn weer geopend . Toiletten waren al  open.  Voordat  
boten naar buiten worden gebracht is het nodig de handen te wassen of te behandelen met 
een desinfecterend middel . Dat kan in de toiletten of bij de wasbak naast de wasmachine. 
Raak zo weinig mogelijk spullen van andere roeiers aan.  
Na afloop van het roeien worden de overslagen en de handles van de riemen  
schoongemaakt met een desinfecterend middel. Deze middelen staan bij de deuren. 
Na afloop worden ook de handen weer gewassen. 
Het bestuur zorgt voor een schoonmaakrooster voor de toiletten en voorwerpen die door 
roeiers kunnen worden aangeraakt. 
 
Handhaving en evaluatie 
Het bestuur houdt regelmatig een evaluatie over de gang van zaken. Vanwege de ernst van 
de zaak kunnen roeiers elkaar aanspreken op gevaar – onderschattend, afwijkend gedrag. 



 
Communicatie. 
Het protocol wordt  via mail naar alle leden verstuurd. Het verschijnt ook op de website 
www.degeeuw.nl  van de vereniging.  
Tussentijdse wijzigingen worden bekend gemaakt op de homepage van de website. 
Ideeën en opmerkingen van de leden  kunnen het bestuur bereiken via een mail naar de 
secretaris. 
 
 
Sneek,  25   juni  2020 
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