
Corona protocol Spel en Dans 
29 juni 2020 

Gebruik gezond verstand en discipline. Samen blijven we gezond! 

Dit protocol bevat alleen de algemene zaken en het stuk voor Quartermasters en Pathfinder gezien de 

bordspel- en dansactiviteiten nog niet gestart zijn. Deze moeten nog worden getest. 

Algemene regels 
Aanwezigen 
In het pand mogen een maximaal aantal mensen aanwezig zijn. Dit verschilt per type activiteit. Dit is 

inclusief organisator. 

Quartermasters 8 plekken voor individu     Max 8 

Pathfinder  5 plekken voor individu (incl. GM)   Max 5 

Deelname 
Aanmelden is verplicht via de signup website (of Warhorn bij Pathfinder). 

https://www.signupgenius.com/go/9040449A8AB2EA5FC1-activiteiten 

https://warhorn.net/ 

Meld niet gelijk voor iedere activiteit aan, geef anderen ook een kans. Last minute mogen de open 

plekken uiteraard gevuld worden. 

Krijg je klachten, blijf dan thuis en meld je af. 

Mocht je tijdens een activiteit symptomen krijgen neem dan het zeker voor het onzekere en ga naar 

huis. Als de organisator vindt dat een deelnemer klachten heeft mag deze de deelnemer de toegang 

weigeren of naar huis sturen. Hieraan moet de deelnemer gehoor geven. 

Behoor je tot een van de risicogroepen raden we je bezoek aan onze activiteiten voorlopig sterk af. 

Openingstijden 
Zaterdag Overdag Quartermasters 10:00-18:00 

Zondag  Overdag Quartermasters 10:00-18:00 

  Overdag Pathfinder  12:30-18:00  

Organisatie 
Iedere activiteit heeft één organisator. Overige aanwezige leden van de organisatie zijn aanwezig als 

deelnemer. Krijgt de organisator tijdens of kort voor de activiteit klachten probeert deze vervanging 

te regelen. Lukt dit niet dan zal om gezondheidsredenen de activiteit worden annuleert of vervroegd 

afgebroken. Bij annulering vlak vooraf aan de activiteit zal de organisator zal de betrokken proberen 

te bereiken. 

Vragen bij binnenkomst 
Bij binnenkomst zal iedereen gevraagd worden naar de gezondheid.  

https://www.signupgenius.com/go/9040449A8AB2EA5FC1-activiteiten
https://warhorn.net/


Ruimten 
De volgende ruimten zijn alleen toegankelijk voor de organisatie: 

 -Keuken 

 -De kleine ruimte achter de bar 

 -Het gedeelte van de hal achter de bar (behalve voor de EHBO-doos) 

De bank is tijdelijk niet beschikbaar (en staat in de opslag). 

Kapstokken 
De helft van de haakjes van de kapstokken zullen worden afgedekt en mogen niet worden gebruikt. 

Hang ook geen jassen over een ander aan dezelfde haak. Dit leidt ertoe dat minder jassen (deels) 

over elkaar heen hangen en aangeraakt worden door een ander. 

Bij activiteiten met een eigen stoel per speler kan de jas ook over de stoel gehangen worden.  

Entreebetalingen 
Om contacten via briefgeld zoveel mogelijk te voorkomen wordt de voorkeur gegeven aan 

stempelkaarten (en uiteraard het donateurschap).   

Eten & drinken 
Aanwezigen moeten hun eigen eten en drinken meenemen en mogen deze alleen delen met 

gezinsleden. Er mag geen gebruik worden gemaakt van de keukenfaciliteiten, ook niet door de 

organisatie. Er wordt geen koffie of thee geserveerd. Ook bekertjes water worden niet geserveerd 

(met uitzondering van noodsituaties). 

De bekers van de donateurs zijn tijdelijk niet bereikbaar.  

Afstand 
Men dient 1,5 meter afstand te houden, behalve tot huisgenoten. 

Handen wassen 
Aanwezigen moeten met regelmaat de handen wassen, en als men spullen en oppervlakken 

aangeraakt heeft moet men niet het gezicht aanraken.  

Mondkapjes 
Mondkapjes zijn niet verplicht, maar het staat deelnemers en organisatoren vrij deze te dragen. Men 

dient zelf voor deze kapjes te zorgen. 

Toiletbezoek 
Beide toiletblokken hebben 1 toegankelijk toilet elk. Beide toiletblokken zijn voorlopig unisex. Zet de 

buitendeur van het toiletblok dicht bij het gebruik van het toilet en op een kier bij het verlaten van 

deze ruimte om aan te geven dat het toilet vrij is. 

Niet meer dan 1 persoon tegelijkertijd in een toiletblok. 

Deelnemers dienen de knop van de kraan, deurklinken en toiletbril te reinigen met de vochtige 

reinigingsdoekjes bij het toiletbezoek. 

Buitenterrein 
In de tuin, en ook bij het wachten buiten vooraf aan de activiteit dient iedereen 1,5 meter afstand te 

houden. Dit geldt ook voor de rookplaats. Aanwezige stoelen staan vanwege de regen vaak dicht 

bijeen onder het afdak, maar dienen voor gebruik uit elkaar gezet te worden. 



Het hek zal tijdens de activiteit dicht zijn om aan te geven dat er voorlopig geen vrije inloop is. Het 

hek zal niet op slot zijn tijdens de activiteit.  

Schoonmaak 
Na iedere activiteit dient de organisator (tezamen met maximaal 1 deelnemer) het gebouw te 

reinigen. Checklist zal aanwezig zijn. Onder andere: 

-lichtknopjes 

-deurklinken 

-toiletten 

-gebruikte oppervlakken 

-na dansen ook vloer dweilen 

Elementen van de weekschoonmaak worden verdeeld over de dagen.  

Aanpassingen protocol 
Het protocol zal aangepast worden wanneer de situatie hierom vraagt. Dit kan op basis van 

overheidsinformatie zijn of nieuwe inzichten ter plaatse. Dus lees met regelmaat de aanwezige 

documentatie door.   



Fasestructuur 
Fase 1 
Gedurende fase 1 zal de organisatie met enkele geselecteerde deelnemers de opgestelde protocollen 

en opzet van de activiteiten in coronatijd testen. 

Deze testen worden geëvalueerd waarop de protocollen en opzet van de activiteiten wordt 

bijgesteld. 

Foto’s maken tijdens trial dag kan helpen in de evaluatie en nieuws naar buiten (aanwezigen 

toestemming vragen). 

Fase 2 
Fase 2 is de eerste fase van het runnen van activiteiten. Dit zal op kleine schaal gebeuren tezamen 

waarbij de donateurs voorrang krijgen. Donateurs kunnen zich meer dan een week van tevoren 

aanmelden. 

Fase 3 
Na fase 2 een succesvol te hebben afgerond heten wij ook de overige deelnemers welkom.  

  



Quartermasters + hobby 
Testdag 
Zaterdag 27 juni testdag met organisatie en geselecteerden. 

Eerste activiteit (onder voorbehoud) 
Zaterdag 4 juli 

Tafels 
3 sets tafels in de zaal (zie tekening 1).  

Dubbele tafels met planken voor extra verbreding. De planken vormen gelijk de basis van het 

speelveld.  

Alleen vlakke basis en 2D terrein, afgedekt met een transparant tafelzeil. 

Na opbouwen, tussen games in, en na de laatste pot tafelzeil en de tafels afnemen. 

Organisatie bouwt op, daarna toegang deelnemers, organisatie ruimt op. 

Scenery en planken opruimen na activiteit, alleen de witte tafels voor spellenavond nodig. 

Evenement setup 
Voorlopig geen toernooien. 

Geen evenementen voor duo-games.  

De 6 plekken zijn inclusief organisator, de organisator is wel reservespeler. 

Thema van de dag wordt bekend gemaakt via de sign-up. 

Materiaal 
Iedere speler dient zijn eigen materiaal mee te nemen die men nodig heeft zoals: 

-Miniaturen 

-Dobbelstenen meetlinten e.d. 

-Hobbymateriaal (verf, mesjes, lijm) 

-Regelboeken 

De bitbox is voorlopig niet toegankelijk (bits doneren mag altijd). 

Opruimen en schoonmaak 
Na afloop ruimte iedere deelnemer zijn spullen op, reinigt zijn tafel. De organisator ruimt het 

speelveld en de houten planken op waarna de deelnemers de laatst gebruikte witte tafel reinigen. De 

organisator ruimte de overige materialen op en doet de schoonmaakronde met maximaal 1 

deelnemer. 

  



Pathfinder 
Testdag 
Zondag 28 juni testdag met organisatie en geselecteerden. 

Eerste activiteit (onder voorbehoud) 
Zondag 12 juli. 

Tafels 
Iedere speler en GM een eigen tafel in de zaal (zie tekening 2).  

Afwijkende elementen t.o.v. reguliere opzet 
Geen fysiek bord maar een digitaal bord geprojecteerd met een beamer tegen de korte achterwand. 

Spelers gebruiken eigen meegenomen laserpointers voor aanwijzingen en gebruiken altijd eigen 

dobbelstenen. 

Opruimen en schoonmaak 
Na afloop ruimte iedere deelnemer zijn spullen op, reinigt zijn tafel en plaats deze in de in de hoek. 

De GM ruimte de overige materialen op en doet de schoonmaakronde met maximaal 1 deelnemer. 

Aanmeldvolgorde 
Voor de aanmelding voor de Pathfinder activiteiten gebruiken we Warhorn. 

  



Afbeeldingen 

Afbeelding 1 

 
Afbeelding 2 

 


