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Protocol jongensvereniging “David en Jonathan”
ALGEMEEN
Dit protocol beschrijft de regels die gelden voor het organiseren en bijwonen van de vergaderingen van
jongensvereniging “David en Jonathan” in de Gereformeerde Gemeente te Dirksland tijdens de Corona-pandemie.
 Vergaderingen zijn in principe om de woensdag van 18:30 uur tot 20:00 uur, in zaal 4.
 De leeftijd van de leden is onder de 13 jaar, waardoor zij geen afstand hoeven te houden tot elkaar en ook
niet tot de leidinggevenden. De leidinggevenden dienen wel 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.
 De algemene regels van het RIVM zijn van kracht: Blijf thuis bij klachten en/of verschijnselen die kunnen wijzen
op corona-besmetting.
LEIDING
 Binnen het bestuur wordt 1 persoon aangewezen voor contacten richting kerkenraad en koster.
 Door het bestuur wordt er op toegezien dat dit protocol wordt nageleefd en zij zorgt ervoor dat het wordt
verspreid onder de ouder(s) van de leden, alsook onder de leiding.
 Door het bestuur wordt een presentielijst bijgehouden voor een eventueel bron en contactonderzoek van de
GGD.
VOOR DE VERGADERING
 De koster zorgt voor plaatsing van de tafels en stoelen, alsook voor de ventilatie.
 De kinderen dienen thuis naar het toilet te gaan. In de kerk wordt toiletgebruik ontmoedigd.
 De ouder(s) van de leden dienen hun verantwoordelijkheid te nemen t.a.v. de algemene regels rondom de
gezondheid(-scheck)
BINNENKOMST EN VERTREK
 De vergaderingen zullen in zaal 4 plaatsvinden.
 De looproute is via de achterdeur, zowel bij binnenkomst als bij vertrek.
 Vooraf dienen de leidinggevenden en helpers de handen te ontsmetten bij een desinfectiepunt.
 De ouders die de kinderen naar de vereniging brengen, blijven buiten en houden rekening met de onderlinge
afstand. Dit om onnodig lopen en kruisend verkeer te voorkomen.
 Bij de buitendeur staat 1 leidinggevende, die de kinderen van de ouders ontvangt. Deze laat de kinderen de
handen ontsmetten bij het desinfectiepunt en doorlopen naar zaal 4.
 Na afloop van de vergadering dienen de kinderen weer via de achterdeur naar hun ouders te gaan. Ouders
blijven buiten wachten op hun kind, met in achtneming van de onderlinge afstand.
NA AFLOOP
 Na afloop wordt de zaal veegschoon achtergelaten
 Het reguliere schoonmaak en desinfectie door de koster verzorgd. Een en ander in samenhang met de
werkzaamheden voor de volgende bijeenkomsten in de week.

Generaal-Protocol kerkelijk leven in Corona-periode.
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