
Nieuwe regels en versoepelingen n.a.v. de 
recente persconferentie 
 

Beste allen, net als iedere keer nadat de overheid nieuwe maatregelen of versoepelingen heeft 

aangekondigd zijn wij als organisatie druk met het overleggen wat het voor ons betekent. Vanaf 

zaterdag 25 september gelden de onderstaande regels en veranderingen.  

Laten we met zijn allen in deze (hopelijk laatste) fase nog met volle moed samenwerken om zo 

uiteindelijk de coronacrisis achter ons te kunnen laten. Blijf gezond en hopelijk zien we mekaar snel! 

1,5 meter 
De 1,5 meter wordt losgelaten. Het is uiteraard toegestaan om afstand te houden van anderen indien 

mogelijk en mag dit ook gevraagd worden aan anderen om deze afstand tot jou te bewaren mits 

mogelijk. 

Coronatoegangsbewijs 
Voor onze activiteiten zullen we voorlopig MET het digitale coronatoegangsbewijs gaan werken. We 

begrijpen dat dit niet bij iedereen een populaire keuze zal zijn maar uiteindelijk is het de gemeente 

die heeft aangegeven dat voor onze, en vergelijkbare activiteiten in Zeist het coronatoegangsbewijs 

verplicht is.  

Bij binnenkomst dienen deelnemers in de ontvangsthal te wachten tot een van de organisatoren het 

toegangsbewijs in combinatie met een geldig ID-bewijs heeft gecheckt. Wanneer het toegangsbewijs 

ongeldig blijkt te zijn, of de deelnemer kan deze en/of een geldig ID-bewijs niet tonen mogen wij de 

deelnemer geen toegang verlenen en dient deze het pand en het terrein te verlaten. 

Dit laatste is voor onze vrijwilligers niet leuk om te doen en wij hebben begrip voor de eventuele 

emotie die het bij de deelnemer(s) kan oproepen. Wij vragen ook jullie begrip richting de vrijwilligers 

door de eventuele toegangsweigering te accepteren en niet in discussie te treden. 

Blijf thuis bij coronaklachten 
Bij coronagerelateerde klachten blijf je thuis en meld je je af. Krijg je tijdens de activiteit 

coronagerelateerde klachten ga je naar huis. De organisatie kan je om deze reden vragen naar huis te 

gaan en de deelnemer dient hieraan gehoor te geven. Deze regel is belangrijker dan het hebben van 

een geldig coronatoegangsbewijs. Ook met een vaccinatie kan je immers corona bij je dragen en 

verspreiden. 

In de situatie dat de aanwezige organisatoren coronagerelateerde klachten hebben of krijgen, en 

geen vervangende organisatoren beschikbaar zijn kan de activiteit omwille van de gezondheid van 

iedereen afgeblazen of afgebroken worden. 

Geadviseerd wordt de dagen na deelname de eigen gezondheid in de gaten te houden en bij 

coronagerelateerde klachten blijft het landelijk advies, laat je testen. Mocht je kort na deelname aan 

onze activiteit positief getest worden op corona dan wordt het gewaardeerd als de organisatie op de 

hoogte wordt gebracht zodat wij de andere aanwezigen kunnen waarschuwen. Uiteraard wordt er 

niet bij verteld wie er positief getest is. 



 

 

 

Maximumaantal deelnemers 
In het pand geldt een maximum van 50 personen. Het lijkt ons verstandig om geleidelijk naar dit 

aantal toe te werken. 

Activiteit Aantal tafels Maximum aantal deelnemers 

Bordspellen 8 tafels à 4 personen 32 

Balfolk / Butterfly Dancing Geen tafels of vaste zitplaatsen 35 

Quartermasters 
gaming/hobby 

13 tafels à 2 personen in zaal + 
4 tafels à 2 personen in 
spellenkamer 

34 

Combidag Quartermasters + 
Pathfinder in spellenkamer 

13 tafels à 2 personen in zaal + 
1 samengestelde tafel à 5 
personen in spellenkamer 

31 

Combindag Pathfinder in zaal 
+ QM hobby in spellenkamer 

7 losse tafels in zaal + 
samengestelde tafel à 8 
personen in spellenkamer 

15 

Hobby algemeen 12 tafels à 2 personen 26 

 

Aanmelden 
Het aanmelden blijft verplicht omdat we met een gelimiteerd aantal plekken zullen werken. 

Daarnaast zal het aanmeldprogramma worden gebruikt om verschillende thema’s aan te geven.  

Aanmelden kan alleen door organisatoren en actieve deelnemers aan de activiteiten. Er zijn geen 

plaatsen voor publiek gezien die plekken in beslag nemen van anderen die wel actief willen 

deelnemen. 

Bordspellen 
De samengestelde tafels worden weer teruggebracht naar de standaard grootte van 1 tafel (75cm x 

180cm) per 4 spelers. De verrijdbare plank en coronaschermen zijn niet meer nodig. 

Als deelnemers na hun eigen spel toekijken bij een ander spel wordt wel gevraagd gepaste afstand 

(bij voorkeur 1,5 meter) te houden van de spelende deelnemers. 

Balfolk 
Voor Balfolk komt een overgangsfase. Naast de onderstaande versoepelingen en workshops komen 

er met regelmaat avonden met de setting van vóór de versoepelingen om ook hen de kans te geven 

te dansen voor wie nog graag 1,5 meter tussen de paren houdt. De volgende versoepelingen gelden 

voor de overige avonden. Ook voor de avonden mét de 1,5 meter is het coronatoegangsbewijs 

verplicht. Op dinsdag 28 september geldt nog de 1,5 meter/vaste danspartner variant in combinatie 

met het coronatoegangsbewijs. 

Alle dansen zijn weer mogelijk inclusief cirkeldansen. Rijdansen kunnen weer in langere rijen. 



De vakken waarbinnen gedanst werd worden opgeheven. Er worden enkele stoelen geplaatst waar 

vóór corona een bank stond. En in de spellenkamer kan men even bijkomen en bijkletsen (let op: het 

is een dansavond, geen kletsavond). 

Er kan weer gewisseld worden van danspartner. Dit is geen verplichting, je mag nog steeds kiezen 

voor een vaste partner. 

Om niet de hele avond de vrijwilliger bij de deur te laten staan willen we jullie met klem vragen 

binnen het eerste uur van de activiteit te arriveren. Uiteraard hebben we begrip als iemand een keer 

vertraging heeft. Bij workshops is het uiteraard de bedoeling dat je er bent voor aanvang van de 

workshop. 

Naast de versoepelingen blijft het volgende nog gelden: voorlopig nog geen livemuziek. 

Let goed op bij de signup voor welk type activiteit je aanmeld (regulier, vaste partner of workshop). 

Butterfly Dancing 
Butterfly Dancing kan weer plaats vinden zoals vóór corona. 

Quartermasters 
De tafels worden weer volgens de standaard grootte: 

-Bij hobby 1 witte tafel per 2 personen. 

-Bij gaming 1 witte tafel met 120cm x 180cm aan planken per 2 personen. 

Games met meer dan 2 spelers, zoals 2vs2 zijn toegestaan. Het maximum aantal deelnemers voor de 

volledige activiteit wordt niet verhoogd bij teamgames ondanks dat er minder tafels worden 

gebruikt. 

Als deelnemers na hun eigen spel toekijken bij een ander spel wordt wel gevraagd gepaste afstand 

(bij voorkeur 1,5 meter) te houden van de spelende deelnemers. 

Pathfinder 
Voor Pathfinder is er een overgangsfase. De eerste zondag van de maand vindt de activiteit plaats in 

de spellenkamer aan 1 samengestelde tafel. De 3e zondag van de maand vindt de activiteit plaats in 

de zaal met de ruime opzet van 1 tafel per speler en een projector. 

Hobby algemeen 
De tafels worden weer volgens de standaard grootte: 1 witte tafel per 2 personen. 


