
DE BASISREGELS 

Op 25 september gaat Nederland verder open en verandert de 

basisregel 'verplicht 1,5 m afstand houden' in een dringend advies om 

afstand te houden. Het blijft echter verstandig om elkaar de ruimte te 

geven en dan blijft 1,5 m afstand de veilige afstand. Dus: houd 1,5 m 

afstand als dat kan! 

De volgende basisregels blijven gelden: 

handen wassen bij binnenkomst - blijf thuis bij klachten en laat je 

testen - goed ventileren 

SOCIËTEIT 

- De sociëteit gaat weer op maximale capaciteit open. 

- Alle stoelen, krukken en de grote blauwe bank worden op zondag 26 

september weer in de soos geplaatst. 

- Het grote kuchscherm boven de bar wordt vervangen door twee kleine 

plexiglazen schermen, bij de bar en bij de tap. 

- 1,5 m afstand houden hoeft niet, maar is wel verstandig. 

- Toegang alleen met een geldige QR code/coronatoegangsbewijs 

(d.w.z. volledig gevaccineerd, een geldig herstelbewijs of negatieve 

testuitslag). Vanaf aankomend weekend zal hierop worden gecontroleerd 

door bestuursleden en later steekproefsgewijs door bestuursleden en 

door barmedewerkers die dat willen. 

- Leden die geen geldige QR code kunnen laten zien, 

hebben binnen geen toegang tot de  bovenverdieping/sociëteit, ook niet 

om alleen wat bij de bar te halen, of om van het toilet boven gebruik te 

maken. 

- Om goed te ventileren: zet de deuren naar het balkon zo veel mogelijk 

open. 

 

KLEEDKAMERS 

- er geldt geen maximum aantal personen; 



- 1,5 m afstand houden hoeft niet, maar is wel verstandig; 

- de ventilatie staat op de hoogste stand. 

Is het druk? Wacht dan even tot er weer ruimte is. 

TRAININGSRUIMTE 

- maximaal 8 personen (reserveren van een plek in het afschrijfboek 

verplicht) 

- 1,5 m afstand houden hoeft niet, maar is wel verstandig; 

- zet de deur van de trainingsruimte open (en vergeet niet deze te sluiten 

als je als laatste weggaat)  

- zet de ventilatie-unit aan; 

- maak de toestellen na gebruik schoon (gebruik daarvoor de blauwe 

schoonmaakdoekjes en het aanwezige schoonmaakmiddel); 

- het gebruik van een handdoek is verplicht. 

LEDEN VAN 13 JAAR EN OUDER ZONDER GELDIGE QR CODE: 
- zijn welkom om te gaan roeien; 
- mogen binnen gebruik maken van de kleedkamers en de toiletten 
beneden; 
- mogen buiten gebruik maken van het balkon (te bereiken via de 
buitentrap, niet via de sociëteit). 
 


