NIEUWSBRIEF
Beste gebruikers van de Springbok,
Sinds half maart is De Springbok vrijwel leeg geweest. Een enkele vergadering, en vanaf 1 juli de
volleyballers op de dinsdagavonden, zelfs in augustus! Het kon niet anders, maar gelukkig gaat er
vanaf begin september weer wat meer gebeuren. Helaas hebben de Springgeiten en ‘d Oprechte
Amateur moeten besluiten in 2020 geen activiteiten te plannen.
De vorige Nieuwsbrief vertelde al een en ander over de corona-maatregelen; deze Nieuwsbrief
maakt dat allemaal nog duidelijker en geeft de nu geldende voorschriften voor alle gebruikers. Vorige
keer meldden we al de tariefsaanpassingen per 1 januari 2021 en de huurdersbijeenkomst in het
najaar. Over die bijeenkomst verderop meer.
Het gebouw is er klaar voor. Er zijn aanpassingen aan de bar gedaan (spatschermen), de airco in de
kleine zaal is uitgeschakeld (luchtrecirculatie is ongezond), er zijn looproutes aangebracht op de
vloer, er zijn sportprotocollen opgesteld voor de Tonizaal en afstand-regels voor de Kleine zaal.
Daarbij is gebruik gemaakt van de standaard protocollen voor sporten, voor schoolgymnastiek en
voor andere bijeenkomsten (zoals in de Kleine zaal).
Corona, wat betekent dit voor de gebruikers? Lees bijgesloten protocol van de Springbok!
Belangrijk om te weten: de kleine zaal is beoordeeld op de 1,5 m regel. Het bestuur heeft besloten
dat er maximaal 30 personen in totaal tegelijkertijd – met vaste zitplaatsen- gebruik mogen maken
van de kleine zaal. De gebruikers zijn zelf verantwoordelijk om de 1,5 m regel en het maximale aantal
mensen in acht te nemen.
De Tonizaal kan gebruikt worden voor sporten en gymnastiek, met een aantal aanvullende regels.
-

Douches mogen NIET gebruikt worden
Kleedkamers mogen NIET gebruikt worden (wel door de schoolkinderen, niet door anderen)
Er is een looproute en afstand houden (1,5 meter) is verplicht, zie het Protocol van de
Springbok.

Voor andere activiteiten dan sporten in de Toni zaal moet vooraf overleg gevoerd worden met het
bestuur van de Springbok (verhuur@dorpshuisdespringbok.nl).
Huurders houden zelf een registratie van aanwezigen bij. Dit betekent dat de huurder weet wanneer
en hoe lang elke persoon in de Springbok is geweest. Ingevulde lijsten worden door de huurders
bewaard.
Corona en aanpassingen in het gebouw
Er is maar één damestoilet beschikbaar. Er is handgel en zijn er ook papieren handdoekjes
beschikbaar. Verder zijn de barkrukken verwijderd en geven tape en pijlen op de vloer de gepaste
afstand aan. Er zijn spatschermen boven de bar geplaatst.
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Corona, gemeenschappelijke verantwoordelijkheid
We benadrukken als bestuur nogmaals dat de huurders en gebruikers zelf verantwoordelijk zijn én
blijven voor het naleven van de Corona regels van de overheid. Wanneer we ons niet houden aan de
regels riskeren we sluiting van De Springbok. We hebben samen een gemeenschappelijke
verantwoordelijkheid om ons aan de regels te houden.
Alle regels van de Springbok zijn terug te vinden op de website van De Springbok
(www.dorpshuisdespringbok.nl). Wij zijn natuurlijk altijd beschikbaar voor suggesties.
Tariefsaanpassingen, al eerder gemeld, zie vorige Nieuwsbrief.
Deze wijzigingen gaan, zoals elk jaar, op de eerste dag van het nieuwe jaar in (1 januari 2021).

Tarieven 2021
Huur
Toni-zaal € 20,00 (blijft gelijk)
Kleine zaal € 36,00 (was € 35,50)
Combinatie huur (gehele Springbok) € 125,00 (was € 123,00)
Consumpties
Koffie, thee € 1,00 (blijft gelijk – NB deze consumpties kunnen alleen per hele kan worden
afgenomen)
Alcoholische consumpties € 1,50 (was € 1,45)
Niet alcoholische consumpties € 1,25 (blijft gelijk)
[*] Wij realiseren ons dat we deze aanpassing vroeg in het jaar doorgeven in grote onzekerheid. Wij
zullen indien voor ons de omstandigheden veranderen, jullie op de hoogte houden van de
consequenties.
Mochten jullie vragen of opmerkingen hebben over de tarieven, bel of mail gerust Gijsbert Boon
(administratie@dorpshuisdespringbok.nl), telefoon mobiel: 06 53787996, telefoon vast: 020 4702891.
Huurdersbijeenkomst
Ook dit jaar gaan we een gebruikersbijeenkomst organiseren. Juist in deze periode is dit een goede
gelegenheid om even bij te praten. De datum voor de huurdersbijeenkomst is 2 oktober en de
bijeenkomst begint om 20.00 uur in de Springbok. Er mogen maximaal 30 mensen in de kleine zaal en
vooraf opgeven is noodzakelijk. Kom per gebruiker s.v.p. met 1 persoon! Opgeven voor 20 september
bij verhuur@dorpshuisdespringbok.nl
Wij wensen jullie een mooie seizoen toe en wij hopen jullie weer allemaal in De Springbok te treffen.

Het bestuur van de Springbok
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PROTOCOL DE SPRINGBOK
Algemeen
Alle sport-gebruikers vallen onder het RIVM-protocol voor “verenigingen”.
-

-

Gebruik van kleedkamers is niet toegestaan, alleen wel voor de school. De school valt onder
het protocol “bewegingsonderwijs”.
Huurders houden zelf een registratie bij. Dit betekent dat de huurder weet wanneer en hoe
lang elke persoon in de Springbok is geweest. Ingevulde lijsten worden door de huurders
bewaard.
Geen douche gebruiken (ook wegens risico van legionella)
Alle ramen en deuren open.
Geen gebruik van de airco in de Kleine zaal.! Die gebruikt alleen binnen-lucht en is daarom
een risico.
Maak zo min mogelijk gebruik van het sanitair.

Looproute – regels
Tonizaal / gymzaal:
-

Kleed je thuis om en neem een tas mee voor je losse spullen
Kom niet meer dan 5 minuten voor begin van je (sport) activiteit
Bij binnenkomst handen ontsmetten met gel.
Doe je schoenen uit en neem mee in je hand
Loop zonder wachten door de rechter kleedkamer naar de schone gang en wacht daar op de
juiste afstanden tot de toni / gymzaal leeg is (als er een eerdere groep is)
Leg je de tas met spullen en je buitenschoenen in het opslaghok
Stop 5 minuten eerder met de sportactiviteit.
Maak schoon met de schoonmaakmiddelen die bij de deur staan.
Maak alles schoon wat je hebt aangeraakt: ballen, netten, ander sportmateriaal, deurklinken,
lichtschakelaar, raamopeners en zo; schoonmaakmiddelen zijn aanwezig
Geef een seintje aan de wachtende volgende gebruikers dat zij er bijna in mogen.
Vergeet je tas met spullen niet mee te nemen uit het opslaghok!
Trek in de gang je buitenschoenen weer aan en verlaat het gebouw door de grote gang en de
voordeur, nooit door de kleedkamer!
Volg de pijlen op de grond.

Kleine zaal:
-

Bij binnenkomst handen ontsmetten met gel
Neem plaats op een stoel en beweeg zo weinig mogelijk door de zaal.
Zitten aan de bar kan niet, haal alleen je consumptie op. Niet blijven staan!
Bij voorkeur gebruik van mondkapje achter de bar.
Niet meer dan 30 personen in de kleine zaal.
Maak bar, kranen en deurklinken schoon met de schoonmaakmiddelen.
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