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Het Corona document 

 

Aan het einde van het verenigingsjaar 2019-2020 is de wereld getroffen door het COVID-19 

virus. Sindsdien heeft het virus zich alsmaar verspreid. Besmetting met virus kan ernstige 

gezondheidsklachten met zich mee brengen, voornamelijk voor risicogroepen. Om 

besmettingen zoveel mogelijk tegen te gaan, zijn er een aantal maatregelen getroffen door 

de Rijksoverheid en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Enkele 

maatregelen die in acht genomen moeten worden en invloed hebben op de vereniging zijn1: 

- Het altijd houden van 1,5 meter afstand tot een ander; 

- Het dragen van een mondkapje in openbare ruimtes; 

- Een maximum aantal personen aan een tafel binnen horecagelegenheden en een 

maximum aantal personen binnen de horecageleden zelf, mits deze geopend zijn.  

- Maximaal twee personen op bezoek in privésfeer, met inachtneming van de 1,5 

meter afstand regel; 

- Hygiënemaatregelen als het wassen en ontsmetten van de handen; 

 

Maatregelen bestuur 

Als vereniging is het van groot belang dat men zich aan deze maatregelen houdt en dat 

verspreiding van het virus zoveel mogelijk beperkt wordt. Deze maatregelen hebben 

daardoor wel invloed op de dagelijkse activiteiten binnen het bestuur en de vereniging. Om 

deze reden hanteert het bestuur enkele eigen regels, naast de bovengenoemde algemene 

maatregelen: 

- Het beperken van het reizen om de kans op besmetting te verlagen. Dit betekent dat 

er veel in afvaardigingen wordt gewerkt (wat in overeenstemming is met het 

beperkte aantal plekken bij afdelingsactiviteiten); 

- Het combineren van activiteiten in het westen van het land, om reistijd te beperken; 

- Het hanteren van een lagere deelnemersaantallen bij activiteiten dan normaal 

gesproken, om de 1,5 meter afstand te bewaren; 

- Veelvuldig gebruik maken van digitale hulpmiddelen als Zoom, om te vergaderen met 

elkaar, andere besturen en commissies. 

 

  

                                                
1 De genoemde maatregelen zijn de maatregelen die gelden op het moment van schrijven. Door de 
maatregelen die steeds gewijzigd worden, is het mogelijk dat het Corona document achterhaalde maatregelen 
toont. Men dient zich altijd te houden aan de op dat moment geldende maatregelen, ondanks dat het Corona 
document anders vermeld. 
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Regels activiteiten K.N.P.S.V. 

Tijdens activiteiten die de K.N.P.S.V. organiseert, zullen naast de algemene maatregelen 

ook enkele regels gelden voor de deelnemers: 

- Een lid kan op een activiteit van de K.N.P.S.V. weggestuurd worden als hij of zij zich 

niet houdt aan de geldende maatregelen m.b.t. COVID-19. Dit kan gedaan worden 

door het bestuur of de autoriteiten op de plek van de activiteit.  

- Het bestuur zal extra streng handelen wanneer er alcohol in het spel is, aangezien 

ervaring leert dat maatregelen slechter worden nageleefd als er alcohol in het spel 

is. Het is hierbij de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer om zijn of haar 

alcoholconsumptie te beperken naar eigen inzien, om zich aan de regels te kunnen 

blijven houden. Deze strenge vorm van handhaving is noodzakelijk om het belang 

van de maatregelen van het RIVM te benadrukken. 

- Bij verwijdering van de deelnemer van de activiteit wordt de deelnemer op de Rode 

Lijst geplaatst.  

- Een deelnemer dient voorafgaand aan de activiteit akkoord te gaan met het Corona 

document, alvorens de activiteit te mogen betreden. 

- Er wordt aangeraden om te melden aan het bestuur dat je, als deelnemer van een 

activiteit, positief gestest bent op COVID-19 of symptomen van COVID-19 hebt.  

 

Maatregelen afdelingsactiviteiten  

Naast eigen activiteiten is de K.N.P.S.V. ook aanwezig bij activiteiten van haar afdelingen. 

Hierbij ligt de verantwoordelijkheid voor het in stand houden van de maatregelen bij het 

afdelingsbestuur. Echter, het bestuur der K.N.P.S.V. is hierin vrij om te oordelen over de 

genomen maatregelen door het afdelingsbestuur. Hierbij zal het bestuur enkele eisen 

stellen: 

- Wanneer het bestuur het gevoel heeft dat het afdelingsbestuur de maatregelen niet 

goed handhaaft, dan is het bestuur er vrij in om de activiteit te verlaten. Dit geldt 

ook wanneer de activiteit nog niet ten einde is gekomen; 

- Wanneer het bestuur een eerdere activiteit heeft verlaten, is het bestuur vrij om de 

aanwezigheid bij een daaropvolgende activiteit te annuleren; 

- De Nederlandse overheid heeft het land in verschillende veiligheidsregio’s verdeeld, 

die allemaal een eigen veiligheidsrisico hebben. De relevante veiligheidsregio’s voor 

de K.N.P.S.V. zijn de volgende: Leiden: Regio Hollands Midden, Groningen: Regio 

Groningen, Utrecht: Regio Utrecht en Amsterdam: Regio Amsterdam en Amstelland. 

Er zijn vier verschillende veiligheidsrisico’s: waakzaam, zorgelijk, ernstig en zeer 

ernstig. Wanneer een activiteit plaatsvindt in een, door de overheid bepaalde, regio 

met risico ‘ernstig’ of ‘zeer ernstig’, dan zal het bestuur niet aanwezig zijn op de 

activiteit. Dit zal immers tegen de maatregel ‘alleen noodzakelijke reizen’ in gaan. 

De meest recentelijke  

updates van de regio’s zijn hier te vinden:     

https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/  

 

https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/


 
 

     K.N.P.S.V.   
 

 
 

 

 

 

 

 

Dit gehele document is opgesteld om zowel de veiligheid van onze leden, onze eigen 

vrienden en familieleden, onze naasten en medemens en daarnaast onszelf, zo goed 

mogelijk te bewaren. 

 

Opgesteld op 9 november 2020. 

Het 118e bestuur der K.N.P.S.V. 


