Protocol verantwoord Darten in De Katwijkse Dartvereniging
Geldig tot en met 1 Augustus 2020.
Het bestuur van de Katwijkse Dartvereniging heeft dit protocol verantwoord
darten in De Katwijkse Dartvereniging samengesteld op 28-06-2020. Uiteraard
nemen wij het Algemeen Landelijk Sportprotocol en het Protocol verantwoord
darten van de NDB mee in dit protocol wat specifiek geldig is voor de Katwijkse
Dartvereniging.
Preventieve Maatregelen RIVM-Voorwaarden (voor iedereen)
- Houd 1,5 meter van ieder persoon buiten jouw huishouden
- Schud geen handen
- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
- Was voor en na het spelen je handen
- Was na toiletbezoek altijd je handen
- Blijf altijd thuis bij gezondheidsklachten en ook als iemand in jouw
huishouden koorts (+ 38 graden koorts) en/of benauwdheidsklachten heeft
Algemene Maatregelen De Katwijkse Dartvereniging:
- Bij binnenkomst is De Katwijkse Dartvereniging verplicht te vragen of
men ziekte verschijnselen/Corona klachten heeft. Denk daarbij aan
Koorts, Verkouden, Snotneus etc. Bij constatering zijn wij verplicht de
mensen naar huis te sturen.
- Bij binnenkomst is men verplicht de handen te ontsmetten met
desinfecterende materialen.
- De Katwijkse Dartvereniging is zo ingericht dat iedereen een eigen plek,
kruis of stoel heeft. Iedereen dient zich aan zijn plek te houden. Stoelen
worden hier dus ook niet verzet of verplaats.
- Bij aanvang en afloop van de partij mogen GEEN handen worden geschud
(en ook geen box of high-five worden gegeven).
- Iedereen gebruikt zijn eigen materialen!
- Er wordt GEEN gebruik gemaakt van het elektronische dartscorebord.
- Elke partij wordt gespeeld zonder schrijver.
- Er zullen twee stiften per baan liggen, elke speler heeft zijn EIGEN Stift.
- Het maximaal aantal personen aan een dartbaan is 2! Er worden dus
geen koppels of teamgames gespeeld!

- Het bullen wordt gedaan in een aangepaste vorm. Elke speler moet zijn
eigen pijlen uit het bord pakken.
- Er staat altijd maar één speler tegelijk aan de oche. De andere speler
dient minimaal 1,5 meter achter de oche te wachten. Op het moment
dat de eerste speler zijn score op schrijft mag de volgende speler plaats
nemen achter de oche.
- De speler die de pijlen uit het bord pakt dient altijd weg te lopen aan de
kant van het schrijfbord, als de speler terug loopt moet men met een
boog om de andere speler lopen (minimaal 1,5 meter)
- Ga zoveel mogelijk thuis naar het toilet!
- Er mag maximaal 1 persoon tegelijk naar het toilet, hier zal de corona
verantwoordelijke op de vereniging op toe zien.
- Ook de rokers onder ons die buiten staan dienen op 1,5 meter van elkaar
te staan.
- Jassen dienen bij binnenkomst op de dichtstbijzijnde kapstok gehangen
te worden (aan de overkant van de ingangsdeur)
- De Airco/Ventilatie zal veelvuldig aan gezet worden om de lucht zoveel
mogelijk te circuleren!
Specifieke Maatregelen De Katwijkse Dartvereniging.
-

-

-

-

Maximaal 18 mensen in het gebouw (exc. 2 corona verantwoordelijke)
Kijkers en toeschouwers zijn weer welkom!
DE BAR IS WEER GEOPEND ER IS MOGELIJKHEID TOT BESTELLEN!
EIGEN MEEGEBRACHTE CONSUMPTIES ZIJN NIET TOEGESTAAN.
Er zullen volgens het protocol verantwoord darten van de NDB 4
dartbanen actief zijn waar op gespeeld kan worden in De Katwijkse
Dartvereniging.
Elke avond zal men twee shifts draaien; de 1e shift van 19:00 tot 21:00
en de 2e shift van 21:30 tot 23:30. Bij te weinig animo kan het bestuur
besluiten om de shifts te vervangen door gewone avonden.
Als er toernooien of rankings gehouden worden komen de shifts te
vervallen. Dit geldt dus voor de vrijdag en zaterdag.
In elk halfuur tussentijd hebben de Corona verantwoordelijke de
mogelijkheid de mensen naar buiten te begeleiden en de materialen te
desinfecteren en reinigen voor de volgende groep/shift. Denk hierbij aan
stiften, tafels, toilet etc.
Ieder lid/team kan zich via onze website aanmelden/reserveren voor de
1e of 2e shift.

- Vanaf 1 juli kan men voor individuele inschrijving kiezen of voor
groepsinschrijving dit gaat weer via de onze website.
- Via de Whatsapp of telefoon worden GEEN reserveringen aangenomen.
- Het bestuur maakt de planning en doet de baan indeling hiervan kan niet
worden afgeweken. Alle mensen dienen zich aan de afgesproken indeling
te houden.
- Bij drukte op een dag of shift zal het bestuur beslissen wie er kunnen
darten, hierin word altijd gekeken hoe vaak iemand al is geweest om het
zo eerlijk mogelijk te houden, ieder lid heeft evenveel recht op speeltijd.
Bar/Barvrijwilligers:
- Max 1 barvrijwilliger achter de bar.
- Drinken wordt geschonken in plastic bekers!
- De KDV stelt ter veiligheid mondkapjes, handschoenen etc. beschikbaar
voor elke barvrijwilliger. De barvrijwilliger is echter niet verplicht deze te
gebruiken.
- Pinnen en contant betalen zijn beide toegestaan!
- Bij contante betalingen dient men het bedrag op de bar te leggen.
Eventueel wisselgeld zal door de barvrijwilliger ook op de bar worden
gelegd.
- Bij een pinbetaling zal de pin voor en na elke transactie worden
gereinigd.
- De bar zal vaker moeten worden gereinigd door de barvrijwilliger dan
voorheen.
*De Katwijkse dartvereniging heeft de hele locatie corona proef gemaakt door
middel van Affiches, Belijningen, Routing en tekens op de vloer, iedereen dient
zich hieraan te houden die het pand betreed en instructies van de Corona
verantwoordelijke op te volgen.
*Bij het NIET naleven van de regels heeft het bestuur het recht om mensen
sancties op te leggen en/of te royeren.
Het bestuur is er wel degelijk van bewust dat het voor iedereen wat
aanpassingen vergt. Als we er met zijn alle de schouders onder zetten kunnen
we het voor iedereen zo prettig mogelijk maken binnen onze vereniging. Ook
voor het bestuur is het allemaal nieuw en zullen we gaandeweg moeten
bekijken hoe alles loopt en of we in de toekomst aanpassingen gaan doen.

In ieder geval zal tot 1 Augustus 2020 dit protocol gehandhaafd worden door
het bestuur van de Katwijkse Dartvereniging. Na 1 Augustus zullen we een
ieder op de hoogte brengen van eventuele aanpassingen.
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