
 
08 februari 2021 
 

Protocol IVN Oldenzaal-Losser e.o. m.b.t. Civid-19  
 
Bij het opstellen van dit protocol is leidend de algemene regels die de Rijksoverheid heeft opgesteld. 
In het onderstaande schema zijn de basale regels hierin weergegeven. 
Zie voor de uitgebreide regelgeving de site van de Rijksoverheid. www.rijksoverheid.nl 
 
Bij alle activiteiten houden wij ons aan het Corona-protocol van IVN Oldenzaal-Losser e.o. 
Wij hebben er allemaal belang bij dat alles strikt verloopt, en we zullen er ook op toezien. 
 
 

Binnenactiviteiten 
 
Deelnemen kan uitsluitend na vooraf aanmelden. Wij willen niet verrast worden door te grote 
groepen en hierdoor de maximale groepsgrootte overschrijden en de maatregelen niet meer kunnen 
naleven. 
 
Protocol i.v.m. het Corona-protocol binnenactiviteiten in de boerderij Stakenboer 
 

• Bij verkoudheid etc. thuis blijven en svp afmelden 

• Max. aantal gebruikers (zie hiervoor de meest recente maatregel) 

• Vooraf aanmelden via mailadres 

• Allen komen via de hoofdingang binnen en verlaten het gebouw via de zijdeur 

• Handen ontsmetten en na vertrek zorgdragen voor het ontsmetten van de tafels 

• Koffie/Thee bij de ingang meenemen, er is geen pauze 

• Persoonlijke spullen zoals jas, tas meenemen naar de aangewezen plek 

• Zo min mogelijk lopen tijdens de activiteit 

• De opstelling van de tafels en stoelen niet veranderen 

• Alleen de beheerder of de organisatoren (IVN-ers) van een activiteit hebben toegang tot de 
keuken 

• In verband met de AVG-wet en de Corona-maatregelen wordt verzocht om 
persoonsgegevens zoals persoonsgerichte  foto's/filmpjes zonder onze instemming niet te 
plaatsen op openbare media. 

Binnen activiteiten op scholen, verzorging instellingen etc. 
 
Onze activiteiten die op locatie plaats vinden i.s.m. bv scholen, verzorgingsinstellingen etc. houden 
wij ons aan de regels/protocol van de scholen, instellingen ect. 
Alle begeleiders van onze vereniging zijn herkenbaar door het dragen van een IVN-naambadge. Ook 
zijn zij in het bezit van een geldige VOG-verklaring. 
 
 

Buitenactiviteiten 
 

Activiteiten die buiten plaatsvinden zoals landschapsbeheer, excursies, scholingsprojecten, 
activiteiten voor basisschool leerlingen ect. 
 

http://www.rijksoverheid.nl/


Ook voor de buitenactiviteiten gelden de regels van de Rijksoverheid. Dit betekent dat de activiteiten 
zodanig worden aangepast dat o.a. de 1,5 meter richtlijn in acht genomen kan worden.  
 
Deelnemen kan uitsluitend na vooraf aanmelden. Wij willen niet verrast worden door te grote 
groepen en hierdoor de maximale groepsgrootte overschrijden en de maatregelen niet meer kunnen 
naleven. 
 
Protocol i.v.m. het Corona-protocol buitenactiviteiten 
 

• Bij verkoudheid etc. thuis blijven en svp afmelden 

• Max. aantal deelnemers handhaven (maximaal 4 personen) 

• Vooraf aanmelden via mailadres 

• De organisatie brengt de deelnemers, instanties, begeleiders op de hoogte van het Corona-
protocol van IVN Oldenzaal-Losser e.o. 

• Je Rijdt zo veel mogelijk alleen naar de werkplek/startplaats, ontsmet bij aankomst je handen 
en houd 1,5 meter afstand 

• Deelnemers krijgen bij aankomst instructies over de werkzaamheden/activiteiten van die dag 

• Indien nodig eigen handschoenen/materialen meenemen en deze niet uitlenen 

• Vooraf worden alle te gebruiken materialen/gereedschappen ontsmet en aan het einde van 
de dag/activiteit worden weer alle materialen/gereedschappen ontsmet. De organisatie 
zorgt voor ontsmettingsmiddel en papieren zakdoekjes 

• Per locatie/activiteit is er één persoon die er voor zorgt dat alle handelingen op 1,5 meter 
kunnen worden uitgevoerd. Deze persoon werkt zelf niet actief mee. 

• Tijdens de pauze nuttig je je eigen drinken en eten. Zorg dat je telefonisch bereikbaar bent 

• In verband met de AVG-wet en de Corona-maatregelen wordt verzocht om 
persoonsgegevens zoals persoonsgerichte  foto's/filmpjes zonder onze instemming niet te 
plaatsen op openbare media. 

• De leiding is herkenbaar door hun hesjes en een IVN-naambadge, zij hebben telefoon en een 
EHBO- doos bij zich 

Bestuur IVN Oldenzaal-Losser e.o. 
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