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Checklist verenigingsgebouwen  

 

Om toestemming te verkrijgen om weer duiven te mogen inkorven, vervoeren en de vluchtgegevens 

te verwerken moeten verenigingen voldoen aan de onderstaande voorwaarden. Verenigingen zijn 

verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle handelingen conform het protocol.  

 
Algemene voorwaarden  
 

1. Activiteiten zijn alleen toegestaan als het afdelingsbestuur het verenigingsgebouw heeft 
goedgekeurd. 

2. Verenigingen weten wie er aanwezig zijn in het verenigingsgebouw.  
3. Verenigingen informeren bij de ingang hun leden over de hygiëneregels in het 

verenigingsgebouw via een poster of banner. De poster of banner wordt digitaal aangeleverd 

door de NPO.  

4. In het verenigingsgebouw en daarbuiten hanteren we de geldende richtlijnen van het RIVM, 

waarbij de onderlinge afstand van 1,5 meter geborgd blijft en er geen lichamelijk contact 

ontstaat. 

5. Verenigingen dienen looproutes dan wel scheidingsvakken aan te brengen om de 

voorgeschreven afstand (1,5 meter) te bewaren. 

6. De verenigingen dienen op strategische posities desinfecterende middelen te plaatsen. 

7. Het bestuur is verantwoordelijk voor het voortdurend desinfecteren van de apparatuur. 

8. Het toilet wordt na gebruik direct gedesinfecteerd. 

9. De kantine is gesloten. 

10. Wanneer maatregelen niet worden nageleefd door leden, kan het bestuur een lid (tijdelijk) 

de toegang tot het verenigingsgebouw ontzeggen dan wel het lidmaatschap intrekken. 

11. Er vinden geen samenkomsten plaats. Er zijn tijdens de werkzaamheden maximaal drie 

personen in het gebouw aanwezig. 

12. De geldende protocollen bevinden zich ter inzage in het verenigingsgebouw en kunnen 

getoond worden in geval van controle.  

13. Het bestuur is verantwoordelijk voor het naleven van de protocollen en dient daarop toe te 

zien. Personen die zich niet houden aan de voorschriften worden geweigerd. 

14. Het afdelingsbestuur kan een instemming intrekken als gebleken is dat een vereniging zich 

niet houdt aan de geldende regels. 

 

Voor akkoord; 

 

Verenigingsnummer: ……………………….. 

 

Naam verenigingsfunctionaris     Naam afdelingsvertegenwoordiger 

 

……………………………………………..     …………………………………………………….. 

 

Handtekening       Handtekening 

 


