
Notulen van de tweede bestuursvergadering 2020, gehouden op 11 mei 

 

Aanwezig: Cees de Heij, Gerard Koreman, Henk Lacourt, Hannie van Lienden, 

Frans Walvis en Lucia Brouwers 

Notulen: Lucia Brouwers 

 

De vergadering heeft elektronisch plaatsgevonden. Vanwege de Corona 

maatregelen was fysiek vergaderen in één ruimte geen optie. Alle bestuursleden 

zaten thuis achter de computer of de smartphone. 

De vergadering verliep bepaald niet rimpelloos door technische haperingen met 

geluid en/of Internet verbindingen.  

Centraal in deze Bestuursvergadering stond de bespreking van het ‘Draaiboek 

Heropening Accommodatie’. Dit als voorbereiding op het insturen van het Draaiboek 

naar de gemeente Alphen aan den Rijn voor de goedkeuring om tot heropening over 

te kunnen gaan. 

‘Draaiboek Heropening Accommodatie’ 

Het protocol is een ieder duidelijk en het is volledig.  

Het indelen van de leden in groepen is een optie als het te druk mocht worden.  

Wij hadden initieel bedacht 7 banen van 5 meter breed te maken. In aansluiting op 

het protocol van de NJBB besluiten we om de banen 3 meter breed te maken en 

tussen 2 banen een vrije loopruimte van 2.20 m aan te houden. Op een totale lengte 

van een speelbak van 35 m zullen wij 6 banen creëren. In totaal zullen we 6 * 3 = 18 

banen hebben. De banen worden afgezet met rood witte linten. 

Als bijlage zullen we de laatste 2 stukken van de NJBB toevoegen voor de 

gemeente. 

Voor de eigen leden zullen we de pagina van het NOC*NSF protocol toevoegen 

waarin staat niet naar de accommodatie te komen als men ziekteverschijnselen 

heeft. 

Frans zal vanavond de tekst aanpassen en wisselt hem nog eenmaal uit met de 

overige bestuursleden. Morgen wordt het protocol ter goedkeuring voorgelegd aan 

de gemeente Alphen aan den Rijn. Het protocol wordt vastgesteld door het bestuur. 

Er moeten nog enkele praktische oplossingen worden bedacht:  

De AED moet bereikbaar zijn; via de corona coördinator. 

De toiletten moeten t.z.t. frequent worden schoongemaakt. Wie gaat dat doen? 

Gerard, Cees en Frans gaan 11 mei om half acht naar de accommodatie om de 

banen uit te meten en linten te spannen. 


