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Corona-protocol De Notelaer.  

I.v.m. met het geleidelijk aan weer herstarten van activiteiten op De Notelaer is een 
corona-protocol opgesteld om helderheid te geven over de randvoorwaarden die aan 
de herstart van activiteiten of aan nieuwe bijeenkomsten worden gesteld.44 

De ingangsdatum van het protocol is 1 juli 2020. 

Het protocol bestaat uit vier delen: 

 Een algemeen deel dat voor iedereen geldt 

 Een specifiek deel voor de vaste gebruikers (Scouting, de Doewat, SkippyPePijn 
en de Stichting Talentweken) 

 Een specifiek deel voor incidentele huurders 

 Verwachting na 1 september 

Bij het opstellen van dit protocol hebben wij ons uiteraard laten leiden door de kaders 
die de Overheid heeft vastgesteld. Deze kaders zijn bovenliggende regelgeving en 
gaan voor de inhoud van het protocol. Het protocol beoogt helderheid te geven aan 
onze vaste en incidentele gebruikers o.b.v. de overheidsregelgeving 
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Algemeen deel: de Basisregels voor iedereen 

Deze basisregels zijn rechtstreeks ontleend aan de COVID-website van de overheid 

 Was uw handen  
o 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen 
o Voordat u naar buiten gaat, als u weer thuis komt, als u uw neus heeft 

gesnoten, natuurlijk voor het eten en nadat u naar de wc bent geweest. 
 Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog. 
 Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg  

o Was daarna uw handen 
 Schud geen handen 
 Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen: 

o Dit geldt voor iedereen op straat, in winkels en op het werk als u een vitale 
functie heeft. Maar niet thuis en ook niet op straat als het mensen zijn uit 
uw gezin of huishouden. 

o Door 1,5 meter afstand te houden is de kans kleiner dat mensen elkaar 
besmetten. 

o Kinderen en jongeren tot en met 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter 
afstand te houden.  

 Werk zoveel mogelijk thuis. 
 Vermijd drukte. Als u ziet dat het lastig wordt om 1,5 meter afstand te houden: ga 

weg. 
o Blijf in de buurt van huis. Reis zo veel mogelijk lopend of met de fiets. 
o Waar thuiswerken niet mogelijk is, spreiden werkgevers de werktijden 

Daarnaast geldt: 

 Was altijd de handen bij aankomst 

 Kom niet naar De Notelaer als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook 
milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts; 

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

 Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe 
coronavirus (COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met 
deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot veertien dagen na 
het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het 
advies van de GGD); 

 Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een 
laboratoriumtest) minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test; 

 Blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met 
iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld; 

 Ga direct naar huis wanneer er tijdens de activiteit op De Notelaer klachten 
ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts; 

 Organiseer activiteiten bij voorkeur buiten 

 Aanwijzingen gegeven door de beheerder, de gemeentelijk handhavers en 
toezichthouders dienen terstond te worden opgevolgd 
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Specifiek deel: de spelregels voor de vaste gebruikers 

De onderstaande spelregels zijn ontleend aan de COVID-website van de Overheid.  

 Stel “hygiëne-begeleiders” aan die herkenbaar zijn met hesje. Deze begeleiders 
helpen de eerste 2  weken met de uitvoering van het protocol en monitoren de 
uitvoerbaarheid en het naleefgedrag van de  gebruikers en begeleiders van de 
groepen.  

 Kinderen en jongeren tot en met 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand 
te houden. De begeleiders van kinderen t/m 12 jaar hoeven geen 1,5 meter 
afstand te houden t.o.v de kinderen. Alle andere hygiënemaatregelen gelden ook 
voor kinderen. 

 Kinderen en jongeren mogen georganiseerd en begeleid binnen en buiten 
sporten, bewegen en activiteiten volgen.  

 Kinderen en jongeren tot en met 18 jaar mogen naar de reguliere bijeenkomsten 
van scouting-, cultuur-, kunst- en andere jeugdverenigingen, onder dezelfde 
voorwaarden als sport.  

 Kinderen en jongeren tot en met 18 jaar kunnen samen georganiseerd en onder 
begeleiding binnen en buiten sporten en bewegen. 

 
Vanuit De Notelaer voegen we daar het volgende aan toe: 

 De vaste gebruikers passen het protocol toe dat vanuit hun branchevereniging of 
landelijk organisatie is opgesteld. Is zo’n standaard protocol er niet dan stelt de 
vaste gebruiker zelf zo’n protocol op. 

 De vaste gebruiker maakt zo nodig het standaardprotocol specifiek voor de 
locatie De Notelaer. 

 Het protocol bevat in ieder geval de afspraken vanuit de vaste gebruiker over het 
halen en brengen van deelnemers aan de activiteiten. 

 De vaste gebruikers informeren de beheerder over de inhoud van hun protocol 
zodat die indien nodig voorzieningen daarop kan inrichten. 

 Doordat door de weeks er steeds maar één vaste gebruiker is, voorkomen we dat 
meerdere groepen hetzelfde sanitair gebruiken. De deelnemers aan de 
activiteiten maken gebruik van het buiten-sanitair.  

 Voor de vaste gebruikers is er een extra watertappunt op het terrein, speciaal 
voor handenwassen 

 Bij aankomst zal er vanuit De Notelaer in de toiletten altijd een normale voorraad 
aanwezig zijn, maar de begeleider(s) zorgen voor eventuele aanvulling uit eigen 
voorraad van desinfectie-gel, zeep en papieren handdoekjes. Daarnaast zien ze 
toe op het op het correcte gebruik hiervan. 

 De Notelaer zorgt voor een tafel met desinfecterende gel onder de hooibarg 

 De begeleider(s) zorgen ervoor dat de ruimte(s) en met name het sanitair na 
gebruik “gedesinfecteerd”  wordt achtergelaten. In de schoonmaakkast in de 
binnen-sanitaire ruimte zal desinfectiespray staan die hiervoor gebruikt kan 
worden. Om die reden zal een schoonmaaklijst in het sanitair worden 
opgehangen waarop de begeleiders kunnen vermelden wat er is schoongemaakt 
bij vertrek.  

 De begeleiders dragen er zorg voor dat niet meer dan één persoon per keer in de 
sanitaire ruimte aanwezig is. 
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 Bijeenkomsten t.b.v. de voortgang van de dagelijkse werkzaamheden van de 
vaste gebruikers (vergaderingen, cursussen e.d.) zijn toegestaan. De 1,5 meter 
eis moet daarbij wel in acht worden genomen. 

Specifiek deel: regels voor incidentele huurders 

Verhuur voor feestjes  

Voor de incidentele huurders voegen we aan de basisspelregels het volgende toe. 
Daarbij hebben we ons laten leiden door de kaders die vanuit de overheid per 1juli 
zijn meegegeven aan horeca, theaters en culturele instellingen. 

Die kaders zijn: 

 Terrassen met zitplaatsen waarbij 1,5 meter afstand tot elkaar wordt gehouden; 

 Bioscopen, restaurants en cafés, en culturele instellingen (zoals concertzalen en 
theaters), mogen open, onder voorwaarden:  

o Geen maximum aantal personen wel de 1,5 meter afstand; 
o In een gesprek vooraf  wordt ingeschat of een bezoek risico’s en de 

bezoeker kan en wil voldoen aan de kaders en spelregels.. 

We hebben deze kaders uitgewerkt in nadere spelregels voor de verhuur  incidentele 
gebruikers. 

De Notelaer zorgt voor zeep en tissues bij het toilet en voor ontsmettingsmiddelen bij 
de ingang. 

Met de huurder worden afspraken gemaakt over het parkeren van auto’s en fietsen. 

De huurder is verantwoordelijk voor het onder de aandacht brengen van de 
spelregels en de handhaving ervan.  

 De huurder dient bij aanvraag op te geven hoe de samenstelling van deelnemers 
eruit ziet. Met name is van belang hoeveel mensen deelnemen die in 
gezinsverband bij elkaar wonen. Voor deze mensen geldt onderling de 1,5 meter 
afstand niet, uiteraard wel t.o.v. andere deelnemers.   

 De huurder vermeldt in aanvraag / gesprek met verhuurder de naam van een 
contactpersoon die (mede)verantwoordelijk is voor de hygiëne. Deze persoon is 
aanwezig bij de activiteit en moet bekend zijn bij verhuurder. De naam van die 
persoon moet desgevraagd ter beschikking worden gesteld aan toezichthouders 
van gemeente (BOA’s) en politie. 

 De Notelaer zorgt, in samenspraak met de huurder voor een opstellingsplan dat 
de 1,5 m afstand tussen de verschillende (deelgroepjes) deelnemers borgt.  De 
huurder is verantwoordelijk dat de deelnemers zich houden aan dit 
opstellingsplan. 

 De Notelaer faciliteert de huurder bij het uitvoeren van 1.5 mtr maatregelen, zoals 
openstellen van nooddeuren om in-en uitgaande bezoekers te scheiden.  
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 De Notelaer zorgt voor een tafelopstelling op basis van dit plan. Aan de tafels zelf 
is de 1,5m alleen vereist als de deelnemers niet met elkaar in gezinsverband 
leven 

 Het maximale aantal aanwezigen in de boerderij (circa 90 m2) is op basis van de 
1,5 meter eis vastgesteld op 20 tot 30. Het precieze aantal hangt af van de 
samenstelling van de groep aanwezigen 

 Het maximale aantal aanwezigen in de wagenschuur (70 m2) is op basis van de 
1,5 meter eis vastgesteld op 15 tot 23. Het precieze aantal hangt af van de 
samenstelling van de groep. 

 Indien een huurder met een grotere groep wil komen  dan kan hiervoor gebruik 
worden gemaakt van de Hooibarg. In dat geval dient de huurder de toegang tot 
de binnenruimte te reguleren om te borgen dat in de binnenruimte het gestelde 
maximum niet wordt overschreden 

 Voor activiteiten in de boerderij staat uitsluitend het binnen-sanitair ter 
beschikking 

 Voor activiteiten in de wagenschuur staat uitsluitend het sanitair in de 
wagenschuur ter beschikking 

 De huurders(s) zorgen ervoor dat de sanitaire ruimte na ieder gebruik wordt  
“gedesinfecteerd”. In de sanitaire ruimte zal desinfectiespray staan die hiervoor 
gebruikt kan worden. 

 De huurder draagt er zorg voor dat niet meer dan één persoon per keer in de  
sanitaire ruimte aanwezig is. Vanuit de Notelaer leveren we hiervoor een pilon 
waarmee aangegeven kan worden dat het sanitair in gebruik is. 

Regels voor doelgroep verhuur 

Het gaat hier om verhuur van de binnen- en/of de buitenruimte  t.b.v. van 
georganiseerde activiteiten door anderen dan de vaste gebruikers voor  scouting-, 
cultuur-, kunst-, en andere jeugdverenigingen of professionals  georganiseerde en 
begeleide buitenactiviteiten voor personen tot en met 18 jaar. 

Hier gelden de algemene spelregels en de specifieke spelregels voor de vaste 
gebruikers. (Waarbij bij jongeren tot en met 18 jaar, het maximaal aanwezige hoger 
kan zijn, omdat jongeren geen 1.5 meter afstand hoeven te houden).  

Bij de verhuur van binnenruimten voor bijv. feestjes, verjaardagen e.d. hanteren we 
vanaf 1 juli de spelregels zoals beschreven voor feestjes, waarbij voor kinderen en 
jongeren tot en met 18 jaar geen 1,5 meter afstand hoeven te houden. 

Verhuur voor overnachtingen is vanaf  1 juli weer  mogelijk. 

Specifiek deel voor de Hobbyclub De Doewat. 

De Doewat start haar activiteiten weer op vanaf 1 september. 

Daartoe neemt de Doewat de volgende maatregelen. 
De ruimte wordt zodanig ingericht dat de kinderen en jongeren t/m 18 jaar aan één 
zijde van de werktafels zitten en de begeleiders aan de andere kant van de tafels 
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langs kunnen lopen op een afstand van anderhalve meter van de kinderen en 
jongeren. We zullen de looprichting zodanig maken dat de begeleiders elkaar niet 
hoeven te kruisen en elke begeleider een of twee tafels met kinderen en jongeren 
kan instrueren. Ook de afstand tussen de begeleiders onderling zullen we 
handhaven op anderhalve meter. Omdat een korte afstand incidenteel nodig is om bv 
de kinderen en jongeren te leren een draad door een naald te steken,  zullen alle 
begeleiders een mondkapje dragen.  
Daarnaast zullen we toezien op grondig handen wassen en voldoen aan alle andere 
hygiënische maatregelen zoals hierboven beschreven die gelden voor alle groepen. 

Verwachting per 1 september 

Verdere wijzigingen van dit protocol zijn op dit moment niet te voorzien. De 

verwachting is dat verdere verruiming pas kan plaatsvinden nadat er een effectief 

geneesmiddel dan wel een vaccin beschikbaar is. 

 

 

 


