Corona Protocol
Waarde Leden,
Het aantal coronabesmettingen is nog nooit zo hoog geweest. Per 29 november 2021 schroeft de
W.S.R. daarom de nieuwe coronamaatregelen op onze Vereeniging aan. Om deze reden vragen wij u
dit protocol goed door te nemen en de regels te respecteren. Voor uw eigen veiligheid, maar ook
voor die van de mensen om u heen.
Wanneer men zich op de Vereeniging begeeft, bevestigt u daarom dat u geen last heeft van één van
de volgende klachten: koorts, hoofdpijn, diarree, spierpijn + een ander genoemd symptoom,
keelpijn, benauwdheid, (beginnende) neusverkoudheid.
Wij begrijpen dat het sporten op Argo door de nieuwe maatregelen lastiger wordt gemaakt. Daarom
zullen wij de IsolaCie, de Ergometer Transport Service, weer in leven roepen. Vanaf maandag 29
november zullen wij verscheidene ergometers en wattbikes bij een aantal huizen afleveren. Wel
blijven er een aantal ergometers en wattbikes op de Hoogbouw beschikbaar om overdag op te
trainen.
De W.S.R. zal haar deuren nog steeds vanaf 08:00 blijven openen. Wilt u eerder dan dit tijdstip
trainen dan kunt u een piefsleutel bij Iolkos/het bestuur ophalen. Dit kan door een dag van tevoren
langs te komen in de bestuurskamer.
Wij vragen u de volgende protocollen goed door te lezen als je naar Argo komt om de
desbetreffende activiteit uit te voeren.

IN HET KORT
-

-

Alle activiteiten, zowel sport- als kroeggerelateerd, kunnen na 17:00 geen doorgang vinden
op de W.S.R. Dit geldt ook voor vergaderingen en andere besprekingen.
Argo opent haar deuren van 08:00 tot 17:00 zolang de huidige maatregelen gelden.
Afschrijven kan tot 16:45. Dit betekent dus dat iedereen het Bootenhuis om 17:00 heeft
verlaten.
Leden moeten te allen tijde een legitimatie + QR-code bij zich dragen wanneer er binnen
wordt gesport, nabesproken, voedsel genuttigd, vergaderd of er een activiteit plaatsvindt
tussen 08:00-17:00.
Bij aanwezigheid in ons Bootenhuis kan het bestuur dit op ieder moment controleren.
Wanneer u zich binnen bevindt zonder geldig legitimatiebewijs of QR-code, volgt direct
een schorsing en een boete van 50 euro.
Wanneer u eten voor de AfhaalNascie komt afhalen dient u een mondkapje te dragen (QR
en legitimatie is dan niet noodzakelijk).

SPORTPROTOCOL
HOOGBOUW
De overheid verplicht alle sporters in een binnensportlocatie om een QR-code (geldig
vaccinatiebewijs en/of een negatief testresultaat) op zak te hebben. Wanneer u binnen gaat sporten
op de W.S.R., dient u dus te allen tijde een QR-code en een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen.

ROEIEN
Wanneer roeiers gebruik willen maken van de kantine of de kleedkamer, zijn ook zij verplicht om
een QR-code en een legitimatiebewijs te kunnen tonen. Een roeier zonder bewijs kan enkel de loods
betreden.

Coaches
Coaches hoeven geen QR-code mee te hebben als zij enkel op Argo zijn om te coachen. Dit geldt
voor alle faciliteiten van Argo. Echter, zodra een coach zelf gaat sporten of een activiteit bijwoont,
moeten ook zij QR-code en legitimatie kunnen tonen.

Schoonmaken materiaal
Vanwege het grote aantal boten, palen en ergometers wat gedeeld wordt, blijft het nog steeds
cruciaal dat iedereen zijn/haar materiaal schoonmaakt na een training.

ACTIVITEITENPROTOCOL
AfhaalNascies
Om uw dinsdagavond alsnog groen te kleuren, brengen wij de AfhaalNascies weer tot leven.
Reserveren voor de AfhaalNascie geschiedt via de Argo-applicatie. Bij aankomst op Argo dient u een
mondkapje te dragen. U gaat vervolgens via de hoofdingang naar binnen en via de kroegzaal naar
buiten. Afhalen kan tussen 18:30 en 19:15. Houd hierbij rekening met het aan u toegewezen tijdslot.

Vergaderen
Vergaderen of andere fysieke bijeenkomsten kunnen op Argo geen doorgang vinden na 17:00.
Tijdens de reguliere openingstijden is dit uiteraard wel mogelijk wanneer u de vergaderruimte
afschrijft via het afschrijfsysteem. Ook dan dient iedere aanwezige een geldige QR-code en een
legitimatie te kunnen tonen.
Het niet houden aan dit corona protocol en het niet opvolgen van aanwijzingen van het bestuur of
pief kan leiden tot een boete (50 euro) en directe schorsing.

