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Verenigingsprotocol roeien BWV de Eem per 5 juni 2021 

 

Dit verenigingsprotocol is gebaseerd op het KNRB-protocol. 
 
 

Hierbij gelden twee belangrijke regels:  
 

1) Houd je aan de hygiënevoorschriften / RIVM-maatregelen (link). 
2) Bewaar altijd 1,5 meter afstand van iedereen die aanwezig is. 

 
 

In het algemeen geldt: Neem geen voorrang, maar verleen het. Denk aan elkaar en spreek 
elkaar vriendelijk aan als iemand de veiligheid uit het oog verliest. Alleen door aan elkaar te 
denken kunnen we dit aan en komen we er alleen maar sterker uit. 
 

 

VERENIGINGSPROTOCOL 
Gebouw en terrein  

Kom maximaal 10 minuten voor het tijdstip dat je je 
boot hebt afgeschreven. Als je je boot weer hebt 
opgeruimd, verlaat je het botenterrein.  

De vereniging is via de voordeur toegankelijk. Ontsmet je handen meteen na 
binnenkomst met het desinfectiemiddel op het tafeltje naast de voordeur. Loop via 
de benedengang het botenterrein op.  
 
De looproutes zijn met pijlen en eenrichtingsborden aangegeven. Volg de pijlen. 
Verlaat het gebouw via route buitentrap, Recover en binnentrap naar beneden. 
Ontsmet je handen voor vertrek. 
 
De kantine en het terras zijn geopend. De kantine wordt voorlopig alleen gebruikt 
voor de looproute naar buiten en het bestellen van consumpties aan de bar (vanaf 
12 juni). 
 

Roeien  
 

Alle leden kunnen roeien, met de juiste bevoegdheid,  
in alle beschikbare  roeiboten: 
 
Per tijdvak van een kwartier mogen er maximaal 5 
boten aankomen en mogen maximaal 5 boten 
vertrekken. Dit allemaal volgens het BRS. 
 
Wees geduldig en houd rekening met elkaar. En 
help elkaar. 
 
 

 

 

Kleedkamers   

   

 De kleedkamers en douches mogen   

 gebruikt worden.   

 

 

Toiletten   

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus
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 Toiletten mogen weer gebruikt worden. 
 

 

Hal   

De afschrijfcomputer in de hal kan worden 
gebruikt. Je schrijft bij voorkeur je boot thuis 
of in Cappie af. 
 

Hygiëne 

Na het roeien: 
Bij de loods kunnen emmers sop (van afwasmiddel of groene zeep) en 
microfiberdoekjes gebruikt worden om de boot en de riemen schoon te maken. Er is 
papier om de boot af te drogen. 

Leg een boot die niet op een kar gaat op de huid in de singels. Een 
meermansboot maak je op de kar schoon. 

Maak de handles en kragen van de riemen schoon. 
Maak de dollen schoon.  
Maak de verstelschroeven van het voetenbord 
schoon. 
Maak de plekken schoon waar je de boot 
getild hebt. 
 
Breng de boot naar zijn plek in de loods. 
 
Gebruik bij voorkeur geen toeter. Maak 
hem na gebruik van binnen en buiten 
goed schoon met sop en droog hem 
goed af. 
 

Contact en 
evaluatie 

Neem voor vragen over dit protocol of voor 
suggesties voor verbeteringen contact op met 
voorzitter@bwvdeeem.nl 
 

Communicatie 
 

 

De website wordt voorzien van alle informatie. Kijk op de speciale Corona-pagina 
www.bwvdeeem.nl/corona. De leden krijgen van het bestuur een ActuEem Special 
met dit protocol bij belangrijke wijzigingen. 
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