
CORONA-PROTOCOL NAFVA
versie 3-9-2020

Na een bewogen half jaar gaan we weer beginnen. Maar wel voorzichtig (als twee egeltjes,
zeiden ze vroeger). Uitgangspunt zijn de regels van de overheid en de aanwijzingen van de
koster. Bij twijfel beslissen aanwezige bestuursleden. 

Gezien de afstandsregel van 1,5 meter hebben we plaats voor maximaal 25 leden. Je moet je
van te voren aanmelden, zie punt 1.

AANVANG 20:00 - Ingang via de fietsenstalling - Jassen in de garderobe ophangen
AFSLUITEN Na 21:30 - Dit is mede afhankelijk van de drukte bij het koor. Zijn er

veel mensen dan wisselen zij tussen 21.00 en 21.30
GEEN PAUZE Wel een consumptie bij binnenkomst - graag gepast betalen thee 1,10

koffie 1,40. Volg de aanwijzingen van de koster bij toiletbezoek. Je
mag zelf iets te drinken meenemen.

De spelregels:

1. Leden die op woensdag aanwezig willen zijn, geven zich uiterlijk maandag om 12:00 per
e-mail bij de secretaris op: secretaris.nafva@gmail.com
Vol is vol. Registratie is verplicht en wordt na 14 dagen gewist. Zodra het maximum van
25 is bereikt, sturen we iedereen een mail. Leden van het borden/beamerteam, notulist en
de gespreksleider zijn automatisch aangemeld. Het bestuur zal er op letten dan iedereen
aan de beurt kan komen.

2 Kom alleen als je gezond bent en géén zieke huisgenoten hebt. Ben je in een rood of oranje
gebied geweest, blijf dan minstens 10 dagen thuis.

3. We gaan via de fietsenstalling achterom naar binnen. Gebruik daar de handgel en draag
een mondkapje. Alleen op je stoel kan het mondkapje af. Bij alle bewegingen door de zaal
en de gangen moet je een mondkapje dragen.

4. We vullen de zaal vanaf achteraan. Ga dus zover mogelijk de zaal in. Wissel niet van stoel.
Bij de printbespreking gaan we NIET naar het bord. Alleen de bespreker en de fotograaf
mogen daar zijn (op gepaste afstand). Tafelavond en Mandersdriehoek zijn vooralsnog niet
mogelijk en worden vervangen door respectievelijk print- en projectiebespreking.

5. Er wordt intensief geventileerd, dus draag iets warms.

6. Verlaat de zaal met 1,5 meter afstand. Degene die het dichtst bij de deur zit, gaat als eerste.

Veel Fotovreugde!

Het bestuur van de NAFVA

Zie ook:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-
tegen-het-coronavirus/openbaar-en-dagelijks-leven
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