
 

Afdeling WALCHEREN 
Dit voorstel is gebaseerd op het Groei&Bloei document “Richtlijnen bloemschikken in Corona tijd”. 

Omdat niet alle richtlijnen van toepassing zijn op een lezing in de Zandput is dit voorstel een 

aangepaste versie. 

 

Wat in iedergeval voorop staat 

• Voorop staat de veiligheid en gezondheid van iedereen. 

• De richtlijnen van het RIVM zijn leidend.  

• Er is minimaal een bestuurslid tijdens de lezing aanwezig.  

• Hygiëne van de zaal is belangrijk maar een verantwoordelijkheid van de beheerder van de 

Zandput. De ruimte is schoon voor aanvang. Hygiënemiddelen zijn aanwezig om handen te 

wassen/desinfecteren alvorens de zaal te betreden. 

Algemene uitgangspunten of maatregelen 

• Er kunnen maximaal 30 personen (exclusief commissie en bestuursleden) deelnemen aan de 

lezing. Op deze manier is de 1,5 meter maatregel handhaafbaar en zit u toch nog dicht 

genoeg bij de lezinggever.  

• De stoelen in de zaal staan 1,5 meter uit elkaar. 

• Bent u met een huisgenoot of partner dan is het toegestaan uw stoelen bij elkaar te schuiven 

als u dat wenst.  

• U neemt uw jas mee de zaal in en hangt deze op uw stoel. De centrale gaderobe wordt niet 

gebruikt. 

• Er is geen PR stand tijdens de lezing. Indien u handschoenen of ander materiaal wilt 

aanschaffen dan kunt u deze bestellen bij Dolf de Nooijer: ganooijer@zeelandnet.nl, 0118-

634494). Het is niet mogelijk de handschoenen te passen. 

• Het uitgangspunt is dat u zoveel mogelijk op uw stoel blijft zitten.  

Looproute 

De toegangsdeur naar de grote zaal is niet breed genoeg om elkaar te passeren. Daarom is er een 

looproute gemaakt. Er is een bestuurs- of commissie lid aanwezig om de looproute aan te geven. 

Looproute 

• U loopt de zaal in door de grote deur naar de zaal. Daarna wordt in de zaal uw naam 

afgevinkt op de deelnemers lijst.  

• Er is koffie of thee voor aanvang van de lezing. Deze wordt ingeschonken door de beheerder 

van de zaal.  

• Vervolgens neemt u plaats op een van de stoelen in de zaal.  

• Indien u voor aanvang of tijdens de pauze de zaal moet verlaten dan kan dit via de keuken 

van de Zandput.  

• Tijdens de pauze wordt er koffie of thee geschonken achter in de zaal.  

• Na afloop van de lezing kunt u via de grote deur de zaal verlaten. Dit op aanwijzing van een 

bestuurslid. 



 

Afdeling WALCHEREN 
Ventilatie 

Voor aanvang en tijdens de pauze zal de zaal geventileerd worden.  

Controle op gezondheid 

Uiteraard is iedereen zelf verantwoordelijk maar heeft u Corona gerelateerde gezondheidsklachten 

dan verzoeken wij u dringend om thuis te blijven. 

Aanmelden 

Aanmelden vooraf is nodig. Er is een aanmeldingsformulier voor deze lezing op de website waarbij u 

uw telefoonnummer, emailadres en lid of geen lid moet opgeven. Deze lijst wordt dan gebruikt als 

afvinklijst met een kopie voor de beheerder van de Zandput. De uiterste inschrijvingsdatum is tot 1 

dag voor de lezing. De 5 euro voor niet-leden dient u vooraf over te maken. Deelneming is op 

volgorde van aanmelden. 

De verloting 

Er is een digitale verloting.  


