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A.

Aanleiding
Dit protocol is gewijzigd naar aanleiding van de berichtgeving over de
corona-maatregelen zoals aangekondigd op dinsdag 15 februari jl.
KGR De Hunze wil binnen de geldende regels en de verruimde
mogelijkheden invulling geven aan de besluiten van de Rijksoverheid en
de Veiligheidsregio om:
1.

Kinderen tot en met 12 jaar samen onder begeleiding buiten te
laten sporten.

2.

Jongeren van 13 tot en met 17 jaar individueel en samen onder
begeleiding buiten te laten sporten.

3.

Junioren van 18 jaar en senioren individueel en samen buiten te
laten sporten.

B.

Richtlijnen en protocol KNRB
KGR De Hunze heeft zich bij het opstellen van onderhavig protocol
tevens gebaseerd op de richtlijnen zoals die door de KNRB laatstelijk op
20 december 2021 op de site van de KNRB zijn gepubliceerd
(www.knrb.nl). De besluitvorming van de Veiligheidsregio Groningen kan
op onderdelen afwijken van deze richtlijnen.

C.

Algemene randvoorwaarden en uitgangspunten

KGR De Hunze publiceert dit protocol actief op haar site en
richting betrokken leden, ouders van jeugd- en juniorleden en
hun begeleiders (hierna: coaches).
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KGR De Hunze maakt in haar gebouw en op haar terreinen de
algemene richtlijnen en maatregelen zichtbaar.

D.

Groepen
KGR De Hunze hanteert in het kader van dit protocol per groep de
volgende vertrekpunten:
1.

Jeugdgroep (10 tot en met 12 jaar)
Voor deze groep is er begeleiding op vastgestelde roeitijden. De
juniorencommissaris wijst de betreffende coaches hiervoor aan.

2.

Junioren van 13 tot en met 17 jaar
Deze roeiers mogen in individueel of collectief verband trainen in
de voor hen beschikbaar gestelde boten. De
juniorencommissaris stemt hierover met de betrokken coaches
af.

3.

Jeugdroeiers en junioren die zich hebben aangemeld voor één
van de cursussen die De Hunze aanbiedt
Zij roeien op de hiervoor beschikbaar gestelde tijden en onder
begeleiding van hen door de juniorencommissaris toegewezen
instructeurs.

4.

Junioren van 18 jaar en senioren. Voor deze roeiers geldt dat zij
gebruik kunnen maken van het materiaal al naar gelang de
verworven roeigraden en voor zover de capaciteit dat op de
vereniging dat binnen de door het bestuur vastgestelde regels
toelaat.

5.

Senioren die deelnemen aan een door De Hunze
georganiseerde introductiecursus. Deze cursussen vinden plaats
op door de instructiecommissaris vastgestelde tijdstippen.

6.

Het bestuur van De Hunze kan nadere regels stellen omtrent
boottoewijzing en roeitijden.
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E.

Terreinen en gebouw KGR De Hunze
De volgende uitgangspunten met het gebruik van het terrein en de
gebouwen worden in acht genomen:


Het botenhuis sluit dagelijks op het gebruikelijke tijdstip van
00.00.



Het botenhuis van KGR De Hunze is op de hierboven genoemde
tijden toegankelijk voor leden en andere personen die
beschikken over een coronatoegangsbewijs, waaronder wordt
verstaan:
–
een bewijs van inenting/vaccinatie;
–
een herstelbewijs of;
–
een bewijs van een negatieve testuitslag, niet ouder dan
24 uur
Dit bewijs kan blijken uit een geldige digitale of papieren
afbeelding van een QR-code.
Uitzondering: Leden en andere personen die 17 jaar of jonger
zijn hoeven niet te beschikken over een coronatoegangsbewijs.



Alle leden en andere aanwezigen geven elkaar op het terrein en
in de ruimtes van het botenhuis de ruimte en nemen algemene
hygiëneregels in acht (zie onder H.).



Alle ruimtes in het botenhuis zijn op normale wijze door leden en
bezoekers te gebruiken.
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F.

Gedrag van leden, handhaving en toezicht
Het bestuur gaat ervan uit dat de leden zelf zorgdragen voor de
uitvoering van deze regels. Het bestuur behoudt zich het recht voor leden
expliciet te controleren op de aanwezigheid van een
coronatoegangsbewijs.


Leden die zich niet houden aan de regels worden gevraagd zich
te verwijderen van het terreinen en de gebouwen van KGR De
Hunze. Deze bepaling geldt ook indien de door KGR De Hunze
gehuurde gymzaal aan de Multatulistraat in gebruik is voor
verenigingsactiviteiten.



Leden nemen de algemene gedragsregels en dit protocol in acht
en spreken elkaar daarop aan.

G.

Looproute en gebruik botenloods
[Deze bepalingen zijn opgeschort met ingang van 25 september 2021.]

H.

Hygiëne
De volgende maatregelen gelden:


Blijf thuis bij (verkoudheids)klachten



Was zoveel mogelijk je handen na toiletgebruik en/of voor en na
de training



In de toiletten zijn water en zeep beschikbaar + losse
droogdoekjes.
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I.

Gebruik boten en vlotten

Roeiers en ploegen worden geacht de boten met
voortvarendheid in- en uit te brengen en weg te varen van het
vlot.


Boten worden op normale manier schoongemaakt.



Anders dan normaal geldt een omgekeerde volgorde: uitgaande
boten hebben voorrang op binnenkomende boten!



De leden kunnen gebruik maken van al het roeimateriaal
conform de hun toegekende roeigraden of anderszins met
permissie van het bestuur .



Boten en handvatten van riemen worden na elke training
schoongemaakt.

J.

Tijdschema (blokken/time slots)
[Het tijdschema is opgeschort met ingang van 1 juli 2021.]

K.

Inwerkingtreding en evaluatie

Dit protocol treedt in werking met ingang van vrijdag
18 februari 2022 om 06.00. De versie van dit protocol, gedateerd
26 januari 2022, is per die datum ingetrokken.


Het bestuur van KGR De Hunze zorgt er voor dat er over de
maandelijks een beknopte rapportage wordt gemaakt over de
uitvoering van de maatregelen en het protocol.



Het bestuur besluit over aanpassing van het protocol.



Het bestuur is aanspreekpunt in de zin van het protocol van
NOC*NSF.
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