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PROTOCOL   Covid-19 

bij de heropening van Verblijfpark ’t Vennebos 
 

Algemeen  
Dit protocol maakt tot herroeping integraal deel uit van het Intern Reglement en heeft voorrang 

op de bepalingen ervan. Het niet naleven van dit veiligheidsprotocol kan de onmiddellijke en 

tijdelijke verwijdering van het verblijfpark tot gevolg hebben. Het dagelijks bestuur zal hierover 

beslissen. Dit in het belang van ieders gezondheid ! 

 

De belangrijkste veiligheidsmaatregelen zijn : 

1) Social distancing : het houden van een fysieke afstand van minstens 1,5 meter ten opzichte 

van andere gasten/bewoners. 

2) Beperking van de fysieke contacten. 

3) Het dragen van een mondmasker wanneer de regels van social distancing niet kunnen 

gevolgd worden. 

4) Het veelvuldig wassen van de handen met zeep. 

5) Gebruik van papieren zakdoeken. Hoest en nies in de elleboog wanneer u geen papieren 

zakdoek hebt. 

6) Blijf thuis of vertrek onmiddellijk van het terrein, als u zich ziek voelt of één van volgende 

klachten hebt : neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, koorts (tot 38°C).  

7) Schud geen handen. 

8) Blijf zoveel mogelijk op je plekje en ga liefst niet te dicht bij elkaar zitten. Vergeet niet : Het 

grootste deel van de bewoners is risicopatiënt ! 

9) Volg de aanwijzingen van de bestuursleden. 

 

Sanitair 

1) Iedereen maakt maximaal gebruik van zijn eigen sanitair. Beperk uw verplaatsingen naar 

het collectief sanitair tot het uiterste minimum. Omwille van social distancing is de helft 

van de WC’s buiten gebruik ! 

2) Was voor uw bezoek aan het sanitair gebouw, bij het verlaten ervan en bij uw terugkeer 

steeds uw handen met zeep. Ontsmet steeds sas, WC-bril, kranen,… 

3) Bij de stortbak voor het chemisch toilet of in de onmiddellijke nabijheid is er 

ontsmettingsgel voor handhygiëne. Was na het terugplaatsen van het chemisch toilet 

(cassette) meteen opnieuw uw handen met zeep, in of aan uw verblijf. 

4) Het sanitair gebouw wordt slechts geopend indien iemand zich heeft opgegeven op de 

poetslijst, voor het regelmatig poetsen en ontsmetten.  

5) De tussendeur in het sanitair blok wordt gesloten gehouden. Per compartiment mag 

slechts één persoon/gezin aanwezig zijn (zowel voor toiletgebruik als lavabo’s/douche). 



6) Iedereen brengt eigen WC-papier mee. 

7) De douchegordijnen zijn verwijderd om hygiënische redenen. 

8) Kinderen beneden de 9 jaar worden geacht vergezeld te zijn van een lid van het eigen 

gezin. 
 

Clubhuis 

Het clubhuis (alsook de keuken) blijft voorlopig gesloten. Er is een bar voorzien onder de grote 

tent. Gelieve ook hier zoveel mogelijk de social distance te onderhouden. 

Vaat 

Het is aangewezen de vaat te doen aan het eigen verblijf. 

Aan het sanitair blok is het doen van de vaat slechts toegelaten door één persoon per afwasbak, 

met het oog op het respecteren van de afstand van 1,5 meter.  

Petanque 

Petanque spelen kan, mits naleving van de  afstandsregels, met maximum 4 personen per baan (8 

per dubbele baan). 

Dagbezoekers 

Iedereen kleedt zich om aan de eigen wagen. De kleedkamer wordt niet gebruikt. 

Ligweide en zitplaatsen 

Op de ligweide blijft men een afstand van 1,5 meter respecteren. De picknickbanken mogen 

maximaal door 4 personen worden gebruikt ! 

Parking 

De bewoners van de percelen onder de eiken (plaatsen 28-36) parkeren hun wagen op de grote 

weide achteraan. 

Afval 

Het gebruik van handschoenen bij het wegbrengen van huisvuil is aanbevolen. Was in elk geval na 

wegbrengen van afval uw handen met zeep. 

 

Bezoekers/kampeerders 

Leden-dagbezoekers en leden-kampeerders worden toegelaten vanaf maandag 8 juni 2020.  

De leden-kampeerders uitsluitend na reservering van een kampeerplaats bij Theo op GSM 

0498/65.32.95.  

Het aantal kampeerplaatsen wordt beperkt. 

Betalingen 

Er wordt afgerekend bij het binnen komen aan Theo of zijn vervanger.  

 

 

Voor het betreden van het verblijfpark moet iedereen dit protocol lezen en een 

verklaring ondertekenen. 
 

HOU HET VEILIG, HEB RESPECT VOOR ELKAAR EN VOLG DE REGELS ! 

 

Namens het bestuursorgaan, 

Eric Rasschaert 

Voorzitter          Versie 04.06.2020 


