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Dit protocol is opgesteld om de activiteiten van de Beleverij weer op te kunnen starten, nadat wij 
onze activiteiten hebben moeten staken vanaf 15 maart 2020, in verband met de corona 
maatregelen die het kabinet heeft genomen.  

Met dit protocol willen wij activiteiten ons bedrijf weer opstarten voor groepen kinderen van 12 jaar 
en jonger, op een veilige wijze en met inachtneming van alle richtlijnen die gelden naar aanleiding 
van de corona epidemie. Hierin beschrijven wij alle afwijkende processen en procedures ten opzichte 
van de normale situatie bij de Beleverij.  

Mochten de richtlijnen van de overheid wijzigen dan zullen wij het protocol aanpassen waar nodig.  

De Beleverij 

De Beleverij organiseert sport- en spelactiviteiten voor groepen van 6 tot 16 deelnemers. Onze 
klanten bestaan grotendeels uit groepen kinderen van basisschool leeftijd onder begeleiding van 
enkele ouderen. Wij werken altijd volledig op basis van reserveringen. Groepen worden gedurende 
hun aanwezigheid begeleid door één of meerdere medewerkers van de Beleverij.  

Reserveringen en ontvangst 

• Om het totaal aantal aanwezige klanten te beperken laten wij maximaal 3 groepen tegelijk 
toe in ons bedrijf met elk een maximale groepsgrootte van 10 kinderen van 12 jaar en jonger 
+ 2 volwassen begeleiders. Elke groep zal een eigen ruimte tot zijn beschikking hebben. 

• Bij reserveringen zullen wij ons corona protocol kenbaar maken. Klanten laten we bevestigen 
(mail of vinkje in het reserveringenformulier) dat zij hier kennis van hebben genomen.  

• Gezondheidscheck Rijksoverheid: omdat reserveringen ruim van tevoren gemaakt worden en 
het groepen kinderen betreft, vragen wij de contactpersoon de check bij alle ouders van 
deelnemers van tevoren zelf uit te voeren en deelnemers niet te laten deelnemen als er een 
vraag met ja wordt beantwoord. Bij binnenkomst vragen we de contactpersoon of de check 
is uitgevoerd en iedereen voldoet aan de voorwaarden.  
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• Groepen die alleen voor een activiteit komen, mogen maximaal 15 min. van tevoren 

aanwezig zijn en moeten binnen 15 min. na de activiteit weer vetrekken.  
• Groepen die voor- of achteraf iets drinken en snacken mogen max. 30 min. aanhouden voor 

en/of na de tijd. 
• Bij binnenkomst neemt een groep plaats in de zithoek bij de entree van het gebouw en 

bellen ze om opgehaald te worden. Hiervoor staat er voor iedere groep een ontvangstbord 
opgesteld met relevante telefoonnummers.  

• Voor het betreden van de zitruimte moet iedereen zijn of haar handen reinigen met 
desinfectie die wij bij de entree hebben staan.  

 

Inrichting zitruimtes 

• Onze zitruimtes zijn verdeeld in 3 aparte afgescheiden ruimtes. Zie plattegrond in bijlagen.  
• Elke groep blijft in zijn eigen ruimte. Behalve natuurlijk bij wc bezoek of start activiteiten.  
• Wc bezoek: max. 2 deelnemers per groep kunnen tegelijk gebruik maken van de wc’s. 
• In elke ruimte staat 1 lange tafel voor de kinderen. Met daarbij op minimaal 1,5 m. afstand 

een aparte tafel voor de begeleiders die ook 1,5 uit elkaar kunnen zitten als ze niet uit 
hetzelfde gezin komen.  

• De speelfaciliteiten die normaal aanwezig zijn, zijn niet beschikbaar. Mogelijk komen er 
wegwerpbare papieren spelletjes op alle tafels te liggen.  

• Bestellingen worden door één medewerker bij de tafels opgenomen op minimaal 1,5 m. 
afstand.  

• Elke ruimte heeft een serveerplek waarop medewerkers de drankjes en snacks uitserveren. 
De groepen halen vervolgens zelf alles op om naar hun tafel mee te nemen, zodra de 
medewerker op voldoende afstand is.  

• Afwas/ afval kan op de tafels blijven staan en zal na afloop door één medewerker opgeruimd 
worden uit de lege ruimte.  

Activiteiten  

• Groepen die kunnen starten met hun activiteit, worden door een medewerker opgehaald in 
hun eigen zitruimte en meegenomen naar de sport- en speelruimte waar de activiteit 
plaatsvindt. Wij zorgen ervoor dat groepen elkaar niet kruisen.  

• Begeleiders blijven achter in de zitruimtes. 
• Bij binnenkomst van de sport- en speelruimtes reinigen alle kinderen en medewerkers de 

handen.  
• Kinderen kunnen binnen 1,5 m van elkaar de activiteiten uitvoeren, medewerkers blijven 

altijd op minimaal 1,5 m afstand. 
• Na afloop van de activiteit wordt de groep onder begeleiding van een medewerker 

teruggebracht naar de eigen zitruimte. Ook hierbij reinigen zij de handen weer.  

Aanpassingen sport- en speelruimtes 

Sjoeterz 

• De uitgiftebalie zal naar voren gezet worden, waardoor minimaal 1,5 m afstand tussen 
deelnemers en medewerkers is.  
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• Er worden alleen brillen en Nerf wapens uitgedeeld aan deelnemers. Wij maken geen gebruik 

van de hesjes voor de indeling van teams. Hiervoor zoeken wij nog een wegwerpbare 
oplossing.  

• Tijdens de activiteit is één medewerker in het veld aanwezig om toezicht te houden, maar 
niet om hulp te bieden tijdens het spel. Hiervoor moeten deelnemers naar de uitgiftebalie. 
Deelnemers mogen tijdens de activiteit niet binnen 1,5 m komen van deze medewerker.  

• De 2e medewerker blijft bij de uitgiftebalie en biedt de deelnemers hulp op afstand waar 
nodig.  

• Om alle hulp bij de uitgiftebalie te kunnen bieden voegen we nieuwe en aangepaste 
spelattributen toe. Deelnemers kunnen daarmee naar de uitgiftebalie lopen en op gepaste 
afstand worden geholpen.  

• Tijdens de activiteit staan de openslaande deuren naar buiten open.   
• Spelattributen zoals Nerf wapens, brillen, blikjes en kistjes worden steeds opnieuw gereinigd 

voor een volgende groep. Andere attributen worden dagelijks i.p.v. wekelijks gereinigd. 

E-sport Walhalla 

• De tribune is de werkplek van de medewerker. Deelnemers mogen hier niet op komen.  
• Tijdens de activiteit staan de laaddeuren naar buiten open.   
• Controllers, headsets, monitoren en tafels van de verschillende E-sports plekken worden 

gereinigd aan het einde van de activiteit  

Voetbal Walhalla 

• Voor de medewerker is er een aparte zone afgezet waar de deelnemers niet in mogen 
komen.  

• Er wordt geen gebruik gemaakt van hesjes voor de indeling van teams. Hiervoor zoeken wij 
nog een wegwerpbare oplossing. 

• Tijdens de activiteit staat de grote roldeur naar buiten open.   
• Ballen en andere veelvuldig gebruikte spelmaterialen worden steeds gereinigd  aan het einde 

van de activiteit. 

Medewerkers 

• Voor medewerkers hanteren we dezelfde gezondheidscheck van de Rijksoverheid om wel of 
niet te komen werken. Medewerkers die binnen een kwetsbare groep vallen hoeven niet te 
komen werken.  

• Medewerkers blijven altijd op minimaal 1,5 meter van de gasten. De enige uitzondering zijn 
gevallen van lichamelijk letsel bij gasten en andere noodsituaties.  

• Medewerkers dragen altijd handschoenen. Mondkapjes alleen in geval van noodhulp bij 
gasten.  

• Medewerkers worden getraind op basis van het corona protocol van De Beleverij.  

Hygiëne 

• Bij entree zitruimtes, speelruimtes en wc’s staat desinfectie voor het reinigen van de handen.  
• Medewerkers dragen overal handschoenen en wisselen minstens elke 2 uur.  
• Tafels en stoelen in zitruimtes worden na elke groep gereinigd.  
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• In speelruimtes worden de gebruikte middelen gereinigd zoals eerder omschreven in het 

protocol 
• Keuken: 

o Medewerkers desinfecteren handen en trekken nieuwe handschoenen aan per 
gebruik van de keuken.  

o Er mag maar 1 medewerker tegelijk in de keuken.  
o Werkoppervlakten dienen per bediende groep gereinigd te worden. 

• Wc’s worden elke 4 uur volledig gereinigd. Hygiëne doekjes zijn aanwezig in elke wc.  
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Bijlage Plattegronden 

Begane grond deel 1 
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Begane grond deel 2 
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Eerste 1e Verdieping

 


