Het Corona document
In het verenigingsjaar 2019-2020 is de wereld getroffen door het coronavirus. 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). Voor een
actueel overzicht van de geldende maatregelen kan de website van de Rijksoverheid
geraadpleegd worden.
(https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandsemaatregelen-tegen-het-coronavirus)
Het bestuur, oud-bestuursleden, ereleden en leden dienen zich tijdens K.N.P.S.V.activiteiten te houden aan de op dat moment geldende maatregelen.
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. Om deze reden hanteert het
bestuur enkele eigen regels:
– Het gehele bestuur laat zich testen bij de GGD wanneer één of meerdere
bestuursleden corona gerelateerde klachten vertonen.
– Het gehele bestuur test zichzelf periodiek met een corona antigeen sneltest.
Daarnaast test het bestuur zichzelf met een corona antigeen sneltest in ieder geval
voor fysieke ontmoetingen met onder andere ereleden, sponsoren en voor het
bijwonen van activiteiten met meer dan 200 deelnemers.
– Het bestuur dient zich te behoeden voor de negatieve gevolgen van de pandemie.
Om deze reden zullen vele activiteiten bezocht worden door slechts een
afvaardiging.
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:
– Bij betreding van een activiteit wordt ieder lid gevraagd om een negatieve corona
test, corona vaccinatie- of herstelbewijs te tonen indien dit nodig wordt geacht door
de geldende regels van het RIVM.
– 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.
– Er wordt aangeraden om te melden aan het bestuur dat je, na deelname aan een
fysieke activiteit, positief getest bent op COVID-19 of symptomen van COVID-19
hebt.
K.N.P.S.V.

Organisatie alternatieve activiteiten
Het bestuur van de vereniging draagt de verantwoording voor de organisatie van passende
online activiteiten, wanneer fysieke activiteiten van educatief karakter wegvallen door de
invloeden van de corona maatregelen. Bij de organisatie van alternatieve sociale en/of
sportieve activiteiten wordt er aandachtig gekeken naar de inhoud van de activiteit. Er zal
dan worden gekeken naar de mate van interesse vanuit de organiserende commissie en de
leden. Bovendien zal er gekeken worden naar de mate van verbroedering tijdens de
activiteit. Wanneer activiteiten fysiek een doorgang kunnen vinden, zullen de corona
maatregelen altijd in acht genomen worden.
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.
Genoemde maatregelen die gelden bij activiteiten waar het K.N.P.S.V.-bestuur samenkomt
met een afdelingsbestuur, gelden beide kanten op. Het afdelingsbestuur is vrij om onze
genoemde maatregelen ook in te zetten, wanneer het K.N.P.S.V.-bestuur niet op de juiste
manier handelt.
Invloed corona op de vereniging
De corona maatregelen hebben invloed op de vereniging. Deze invloeden zijn onder andere:
minder fysieke K.N.P.S.V./EPSA/IPSF-activiteiten. Verder wordt het maken van
sponsorovereenkomsten door invloeden van de pandemie op de financiën van de bedrijven
bemoeilijkt. Tijdens overleggen met sponsoren worden de invloeden van de corona
maatregelen aandachtig besproken. De penningmeester van de vereniging houdt de
financiën nauw in de gaten en zal vroegtijdig actie ondernemen, wanneer de financiële
status dreigt te veranderen, door de invloeden van de corona maatregelen.
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.
Laatst aangepast op 22 oktober 2021
Opgesteld door het 118 bestuur der K.N.P.S.V.
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