Protocol
Golfbaan de Texelse

Inhoudsopgave
A.

Inleiding ....................................................................................................................................... 3

B.

Algemeen protocol verantwoord sporten ................................................................................... 4

C.

Protocol golfsport……………………………………………………………………………………………………………………..7

D.

Protocol horeca en golf

………………………………………………………………………………………………………. 9

Posters ............................................................................................................................................... 10

2
Versie:
18 februari 2022

A. Inleiding
Uitgangspunt van het Coronaprotocol van De Krim Texel is het hoofdprotocol Watersport – en
Recreatiebedrijven van de HISWA-RECRON.
Gezien haar diversiteit in bedrijven en bedrijfsactiviteiten heeft De Krim Texel ervoor gekozen haar
Coronaprotocol in te delen in de verschillende bedrijfsactiviteiten zodat de communicatie helder en transparant
kan plaatsvinden richting alle betrokkenen. De Krim Texel heeft het hoofdprotocol per bedrijfsactiviteiten
hiertoe aangevuld met specifieke aanvullende beleidslijnen én met de branchegewijze aanvullingen van de
HISWA-RECRON.
Nb1: Voor de zwembaden wordt het Protocol Verantwoord Zwemmen als branchegewijze aanvulling
aangehouden.
Nb2: Voor de horecafaciliteiten wordt het protocol Heropening Horeca van Koninklijke Horeca Nederland als
aanvulling aangehouden.
Nb3: In afwijking van bovenstaande wordt voor Golfbaan De Texelse volledig het Algemeen Protocol
Verantwoord Sporten gevolgd.

Leeswijzer:
Dit protocol bestaat uit drie onderdelen. Een deel voor de sport in het algemeen (deel B) aangevuld met een
specifiek onderdeel voor de golfsport (deel C) en een deel over de horeca (deel D). Het protocol voor de
golfsport is vastgesteld door Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF), Nederlandse Vereniging
Golfaccommodaties (NVG), Nederlandse Greenkeepers Associatie (NGA) en Professional Golfers Associatie
Holland (PGA).
Indien nodig worden de protocollen voorzien van een update.
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B. Protocol verantwoord sporten
Handhaving van het protocol door het bedrijf en medewerkers
Per bedrijfsactiviteit is een medewerker aangewezen als ‘corona-verantwoordelijke’. Deze medewerker is
verantwoordelijk voor de naleving van dit protocol. Tijdens openingstijden is de coronaverantwoordelijke
aanwezig en na openingstijden is deze medewerker telefonisch bereikbaar. De bedrijfsleiding maakt duidelijk dat
personeel rugdekking heeft om gasten aan te spreken op het schenden van de regels. De bedrijfsleiding kan
gasten die in overtreding zijn en blijven de toegang tot het recreatiebedrijf ontzeggen.
Coronaverantwoordelijken voor deze bedrijfsactiviteit zijn:
•

Anita Hiemstra

Situatie per 18 februari 2022:

Algemeen protocol verantwoord sporten
Inleiding
Dit protocol gaat uit van de per 18 februari 2022, geldende landelijke maatregelen en zal indien die in de
komende tijd veranderen op basis van die veranderingen worden aangepast.
Dit protocol is juridisch gezien een advies voor het handelen op buiten- en binnensportaccommodaties en in de
openbare ruimte. Het protocol is inhoudelijk in lijn met de tijdelijke wet COVID-19, geldend van 27-11-2020 t/m
heden.
Onderstaand kort een aantal algemene richtlijnen vanuit de Rijksoverheid waarna een aantal onderwerpen
volgen: vereniging en accommodatie, wedstrijden, training, trainer/coach, uitzonderingen en eventuele
besmetting.

Richtlijnen algemeen
Wij adviseren onderstaande maatregelen uit te voeren. Deze zijn met name gebaseerd op de landelijk geldende
maatregelen.
Vanaf 18 februari:
• Het coronatoegangsbewijs (CTB/3G) met identificatie is nog steeds verplicht in de horeca, in
clubgebouwen/sportkantines en bij professionele sportwedstrijden. Maar eenmaal binnen op deze
locaties is een vaste zitplaats, het dragen van een mondkapje en het houden van 1,5 meter afstand niet
verplicht.
• Buiten (op de parkeerplaats, op oefenfaciliteiten en in de baan) is 1,5 meter afstand houden niet
verplicht. Afstand houden blijft verstandig; het is geen verplichting maar een advies;
• Voor mensen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden op de locatie moeten verrichten (zowel
betaald als vrijwillig) geldt dat zij geen coronatoegangsbewijs hoeven tonen als ze een functie voor de
sport vervullen in een binnensportlocatie. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders,
onderhoudsprofessionals, alle vrijwilligers.
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Vanaf 25 februari:
• Alle clubhuizen/ sportkantines/ golfshops mogen op reguliere tijden open zijn.
• Op locaties waar minder dan 500 mensen binnen zijn, is het coronatoegangsbewijs (CTB/3G) niet
verplicht. En ook een vaste zitplaats, het dragen van een mondkapje en het houden van 1,5 meter
afstand is niet verplicht.
De basisregels blijven ook na 25 februari 2022 gelden:
• Was vaak je handen;
• Hoest en nies in je elleboog;
• Schud geen handen;
• Klachten? Blijf thuis en doe direct een test, ook als je gevaccineerd bent;
• Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes;
• Houd op drukke plekken afstand en draag daar een mondkapje.

Horeca en sport
De sportkantines vallen onder de regelgeving voor de horeca en mogen tot 25 februari 2022 open van 05.00 tot
01.00 uur. Het afhalen van eten en drinken bij een afhaalpunt is wel mogelijk zonder coronatoegangsbewijs
(CTB). Bij afhalen in een locatie van meer dan 500 mensen geldt dan wel een mondkapjes plicht.

Vereniging en accommodatie
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Blijf, zodra het weer mogelijk is, alert op het aanbieden van sport op een sociaal veilige manier;
Stel voor de sportlocatie of openbare ruimte een verantwoordelijke aan die aanspreekpunt is voor de
locatie en voor de gemeente en zorg dat deze perso(o)n(en) bekend is bij de gemeente;
Stel ook corona-coördinatoren aan (dit kan bijvoorbeeld een trainer/sporter zijn) waarvan er altijd één
herkenbaar aanwezig is (bijvoorbeeld met hesje) of maak via communicatie (bijvoorbeeld posters)
duidelijk hoe die te bereiken is. Waar relevant voor sportparken; werk als sportclubs zoveel mogelijk
met elkaar samen;
Maak voor de sportlocatie waar geen beheerder is, goede afspraken met de gebruikersgroepen. De
gebruiker wijst een coördinator/contactpersoon aan;
Zorg dat de coördinatoren voldoende afstand kunnen houden tot sporters en bezoekers of tref
daarvoor maatregelen;
Zorg dat altijd EHBO-materialen en een AED beschikbaar zijn en dat deze niet achter slot en grendel
zitten;
Communiceer de regels van je sportlocatie met je trainers, sporters, vrijwilligers, medewerkers en
ouders via de eigen communicatiemiddelen. En controleer of ze zichtbaar aanwezig zijn op de
sportlocatie;
Zorg waar nodig voor voldoende hygiëne- en schoonmaakmiddelen voor materialen (water, zeep en
voldoende papieren handdoekjes);
Spreek als beheerder/exploitant van een multisport locatie of gymzaal een planning af met de
gebruikers. En spreek dezelfde toegangsregels af met alle sportaanbieders op de locatie;
Geef vrijwilligers, medewerkers en/of trainers een uitgebreide instructie over de wijze waarop het
protocol in de diverse ruimtes van de sportlocatie moet worden uitgevoerd en wat de afspraken met
eventuele andere sportaanbieders hierover zijn;

Trainer/coach
•
•

Instrueer trainers/instructeurs over de wijze waarop ze op een verantwoorde en veilige manier
sportaanbod kunnen uitvoeren;
Sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij (vermoeden)
van klachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid,
verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.

Eventuele besmetting
•
•

Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid,
loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van
reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
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•

•

Indien bij sporter/kaderlid Covid-19 wordt vastgesteld, zijn er richtlijnen vanuit de overheid die moeten
worden gehanteerd. De GGD geeft aan welke quarantainemaatregelen noodzakelijk zijn. Dit kan per
situatie en regio verschillen;
Sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij (vermoeden)
van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid,
verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk en smaak.
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C. Protocol golfsport

Protocol Golfsport
Het protocol voor de golfsport is vastgesteld door Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF), Nederlandse
Vereniging Golfaccommodaties (NVG), Nederlandse Greenkeepers Associatie (NGA) en Professional Golfers
Associatie Holland (PGA).

1. Acties voor de golfbaan
•

Alle sportactiviteiten zijn zowel buiten als binnen toegestaan.

•

Horeca mag tot 25 februari open tot 01:00 uur. Coronatoegangsbewijs (CTB) is verplicht. Voor het
afhalen is geen coronatoegangsbewijs nodig. Na 25 februari gelden de reguliere openingstijden.

•

Golfshops mogen tot 25 februari open tot 22.00 uur. Daarna gelden de reguliere openingstijden. Voor
een golfshop in een apart gebouw geldt een plicht op het dragen van een mondkapje en het houden
van 1,5 meter afstand. De maximumcapaciteit hangt af van de grootte van de shop: 1 klant per 5m2.

•

Leden en gasten mogen tot 25 februari de receptie alleen betreden als ze een coronatoegangsbewijs
(CTB) kunnen tonen. Na 25 februari hebben zij vrij toegang.

•

Voor indoor golf is tot 25 februari het coronatoegangsbewijs (CTB) verplicht voor personen van 18 jaar
en ouder. Na 25 februari is het tonen van het coronatoegangsbewijs (CTB) niet meer verplicht.

•

Er geldt geen maximale groepsgrootte, ook niet voor lessen.

•

Flights bestaande uit vier personen zijn weer op normale wijze toegestaan (zonder verdeling in
groepjes).

•

Wedstrijden zijn toegestaan. Het gaat hierbij zowel om clubwedstrijden (onderling) als wedstrijden
tegen spelers en teams van andere clubs (clubcompetities). Publiek mag onder voorwaarden aanwezig
zijn bij amateursport, zowel wedstrijden als trainingen. Toeschouwers moeten 1,5 meter afstand
houden van elkaar en het publiek moet uiterlijk 22:00 vertrokken zijn. Bij voorkeur worden
wedstrijdscores digitaal ingeleverd, worden er geen shotgun wedstrijden georganiseerd.
Prijsuitreikingen zijn toegestaan, maar het is wel zaak om hierbij alle coronamaatregelen te volgen.

•

Het dragen van een mondkapje Is niet langer verplicht maar een advies om te dragen voor personen
van 13 jaar en ouder.

•

Het advies is om geen stoffen mondkapjes meer te dragen, alleen wegwerpmondkapjes.

•

Kleedkamers, toiletruimtes en douches zijn weer open. Het coronatoegangsbewijs (CTB) is tot 25
februari verplicht bij het betreden hiervan, net zoals voor het clubhuis, voor personen van 18 jaar en
ouder. Na 25 februari is er weer vrije toegang tot deze ruimtes.

•

Het thuiswerkadvies is per 15 februari gewijzigd in: werk maximaal de helft van de werktijd op kantoor.

7
Versie:
18 februari 2022

•

De overheid adviseert om clubhuisbezoekers nog steeds te wijzen op het belang van de basisregels
‘handen wassen’, ‘geen handen schudden’, ‘hoesten en niezen in de elleboog’, ‘thuisblijven en testen
bij klachten bij de GGD’. Deze basisregels helpen aantoonbaar om besmetting te voorkomen.

•

Per golfaccommodatie is per dag een medewerker verantwoordelijk voor de naleving van dit protocol.
Hij of zij houdt contact met collega’s die op andere dagen deze taak hebben. Ook houdt deze persoon
contact met verschillende afdelingen over de ontwikkelingen met medewerkers en sporters op de
accommodatie. De verantwoordelijken houden zich op de hoogte van eventuele wijzigingen van de
voorschriften.

•

Werkgevers zijn verplicht om te zorgen voor een gezonde en veilige werkplek. De overheid adviseert
onder meer om goed voor frisse lucht te zorgen. Frisse lucht helpt om de overdracht van het virus te
beperken. Zorg ervoor dat er altijd een raampje of ventilatierooster open staat. Zorg er ook voor dat
een ruimte meerdere keren per dag goed kan doorluchten door ramen en deuren wijd open te zetten.
Of zorg ervoor dat luchtverversingsinstallaties zo zijn ingesteld dat er regelmatig verse lucht een
gebouw in wordt gebracht.

•

Wat betreft personeel geldt dat de werkgever een werknemer niet mag verplichten zich te laten
vaccineren tegen corona. De werkgever mag zijn of haar werknemers vragen of ze gevaccineerd zijn,
maar daar moet dan wel een goede reden voor zijn. Dat kan in beginstel alleen als de werkgever een
duidelijk plan heeft hoe te handelen als de werknemer niet gevaccineerd is of de werknemer daarover
geen mededeling wil doen. De werknemer hoeft op de vraag van de werkgever geen antwoord te
geven.
Kan een werkgever de werkzaamheden van de werknemer aanpassen? Als de werkgever weet dat een
werknemer niet is gevaccineerd, of als een werknemer dit niet wil zeggen ongeacht de reden daarvoor,
dan is aanpassing van werk een mogelijkheid. De werkgever kan met de werknemer onderzoeken hoe
het risico op besmetting met het coronavirus voor werknemers, collega’s en eventuele klanten kan
worden beperkt. Als er alternatieve maatregelen mogelijk zijn, en de werkgever komt met een redelijk
voorstel, dan zal de werknemer dat alternatief moeten accepteren. Voorbeelden zijn: een aangepast
werkrooster, het aanbieden van een andere werkplek, het gebruik van persoonlijke
beschermingsmiddelen of als het werk het toelaat, thuiswerken.

•

Werknemers, vrijwilligers en artiesten zijn uitgezonderd van het gebruik van coronatoegangsbewijzen.
Deze uitzondering geldt daarbij voor degenen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten
(dus niet bijvoorbeeld de deelnemers aan een zakelijk congres). Als werknemers, vrijwilligers en
artiesten niet gevaccineerd of recent hersteld zijn, worden zij dringend geadviseerd om zich
voorafgaand aan een activiteit te laten testen.

•

Gebruik zoveel mogelijk digitale scorekaarten via de app E.golf4u.nl of Golf.nl

•

Regels voor individuele golfer
Houd tijdens het sporten 1,5 meter afstand, ook na 25 februari blijft dit het advies;
Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn,
lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°).;
Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten;
Was voor en na het golfen je handen, minimaal 20 seconden;
Vermijd fysiek contact met andere golfers en hun spullen;
- Volg de aanwijzingen van het personeel.
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D. Protocol Horeca en golf
Tot 25 februari 2022 is het mogelijk toegang tot de horeca te krijgen met een coronatoegangsbewijs (CTB). Voor
de sport zijn er een aantal uitzonderingen hierin.
Coronatoegangsbewijs
Wanneer er CTB (Coronatoegangsbewijs) nodig is:
• Voor het zittend nuttigen van eten en drinken binnen in het afgescheiden gedeelte voor horeca;
• Wanneer de sportbeoefening in de horeca plaatsvindt, bijv. darts of biljart in een café/restaurant.
Sportkantine/horeca
• Horeca mag vanaf 18 februari 2022 open tot 01.00 uur. Na 25 februari 2022 gelden de reguliere
openingstijden;
• Restaurant mag tot 25 februari 2022 betreden worden op vertoon van coronatoegangsbewijs. Die
verplichting is van toepassing voor iedere horecagast vanaf 13 jaar, met én zonder vaste zitplaats. Bij
gasten vanaf 14 jaar moet het gebruik van het coronatoegangsbewijs samen met het identiteitsbewijs
worden gecontroleerd.
Afhaal is mogelijk. Je hoeft geen coronatoegangsbewijs te controleren bij het afhalen van eten en drinken. Bij
een afhaalfunctie binnen is een mondkapje dragen verplicht en moet het afhaalpunt goed afgescheiden zijn,
zodat CTB-plichtigen niet Mengen met mensen die afhalen.
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