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Maatregelen die voor iedereen gelden. 
1. We houden ons allemaal aan de basisregels van de Rijksoverheid. Zie ook de website van de 

Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen  

2. Wanneer de studiebegeleider vindt dat je ziek bent, dan moet hij je weer naar huis sturen. 
3. Direct bij binnenkomst in het lokaal was je je handen grondig (minimaal 20 seconden) met 

water en zeep bij één van de twee aanrechten. Er zijn papieren wegwerphanddoekjes 
aanwezig. Voor de jeugdleden is er een verhoging aanwezig, zodat zij gemakkelijk bij de 
kraan kunnen komen. Het wassen van je handen na afloop van de bijeenkomst is niet 
verplicht, maar mag wel. Gooi de papieren handdoekjes weg in de vuilnisbak. 

4. Bij aanvang van de bijeenkomst maak je al het meubilair van jouw werkplek (stoel, tafeltjes 
en ezels) schoon met behulp van de aanwezige emmer met warm zeepsop. Voor aanvang 
van de bijeenkomst zet de studiebegeleider twee emmers met warm zeepsop klaar en gooit 
deze emmers na afloop weer leeg in het aanrecht. 

5. Voor, tijdens en  na de bijeenkomsten worden de lokalen geventileerd door de bovenlichten 
dag en nacht open te laten staan. Tijdens de bijeenkomsten blijven de twee toegangsdeuren 
naar de gang en de tussendeur open staan en wanneer de weersomstandigheden het 
toelaten kunnen ook de onderste ramen worden opengezet. De onderste ramen wel weer 
sluiten aan het einde van de bijeenkomst. 

6. Bij een bezoek aan het toilet neem je eerst de deurklinken en de wc-bril af met de in het 
lokaal aanwezige vochtige reinigingsdoekjes. Gooi de reinigingsdoekjes niet in het toilet, 
maar in de vuilnisbak. Dit voorkomt vervelende verstoppingen. Natuurlijk na afloop van het 
toiletbezoek weer grondig je handen wassen met water en zeep. 

7. Meubilair dient op de plek te blijven staan, waar het aan het begin van de bijeenkomst wordt 
aangetroffen. De studiebegeleider kan wel voor aanvang van de bijeenkomst meubilair 
verplaatsen en na afloop van de bijeenkomst weer terug zetten. 

8. Het schoolbord, de boekenkast, de tekeningenkast, de attributenkast en de 
schilderijenstalling zijn tijdens de studiebijeenkomsten buiten gebruik. De studiebegeleider 
kan wel voor aanvang van de bijeenkomst zaken uit de eerder genoemde ruimten halen en 
daar na afloop van de bijeenkomst weer terug brengen. 

9. Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de bijeenkomst naar het Van 
Heeckerenhuis. Blijf na afloop van de bijeenkomst niet langer dan 10 minuten in het Van 
Heeckerenhuis. 

10. Aspirant leden kunnen alleen op afspraak komen kijken, hoe het eraan toegaat tijdens een 
bijeenkomst. 

11. Zelf meegenomen handschoenen en/of mondkapjes zijn niet verplicht, maar mogen wel 
gebruikt worden. 

12. Wij ontraden het gebruik van zelf meegenomen alcoholhoudende ontsmettingsmiddelen, 
omdat zij de huid kunnen aantasten en omdat de vrijkomende alcoholdampen de 
luchtwegen kunnen irriteren (ook van de overige aanwezigen). 

13. De studiebegeleider houdt toezicht op het naleven van alle genoemde corona maatregelen. 
Bij twijfel, vragen, onduidelijkheden en onvoorziene situaties beslist uiteindelijk de 
studiebegeleider, hoe er gehandeld dient te worden. 
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Extra maatregelen die voor de jeugdgroepen gelden. 
1. De ouders mogen niet in het Van Heeckerenhuis komen. Zij brengen hun kind(eren) tot aan 

de voordeur en wachten hun kinderen na afloop van de bijeenkomst op het schoolplein op. 
 
Extra maatregelen die voor volwassenen groepen gelden. 

1. Met maximaal één persoon in de mindervalide-lift. 
2. De leden zijn verplicht om plaats te nemen op één van de 11 op de vloer met gele kruizen 

gemarkeerde zitplekken. De afstand tussen de kruizen is 2 meter. Er is een meetstok 
aanwezig om de afstand op te meten. 

3. Blijf zoveel mogelijk op je gemarkeerde plaats zitten. 
4. Het is niet mogelijk om je kwasten in het lokaal uit te spoelen, dat doe je thuis. Neem ook 

een afsluitbaar potje met water mee, als je dat nodig hebt. De aanrechten zijn alleen 
beschikbaar voor het wassen van de handen. 

5. Schilderijen en tekeningen neem je mee naar huis. 
6. De bovenzijde van de boekenkast en de attributenkast is gereserveerd voor het opbergen 

van werkstukken en hulpmiddelen van de boetseergroepen. 
7. Graag je vuile boetseerhanden wassen bij het aanrecht van het boetseerlokaal, anders 

krijgen we verstoppingen. 
8. Tijdens de bijeenkomsten kan er geen koffie of thee worden gezet. Ook kan er geen gebruik 

worden gemaakt van het serviesgoed en de koelkast. Wel mogen er zelf meegenomen 
drankjes in zelf meegenomen serviesgoed worden genuttigd. Afwassen van het serviesgoed 
doe je thuis. 

 
Financiële maatregelen. 

1. Leden kunnen voor het seizoen (september t/m december 2020) kiezen voor een gratis 
“slapend” lidmaatschap. Dit betekent dat je het komend seizoen niet naar de bijeenkomsten 
komt, maar dat je plek in de groep wel gereserveerd blijft. De vereniging betaalt dan de 
contributie voor jou. 

2. Ieder lid mag komend seizoen één maal switchen van een gewoon en naar een “slapend” 
lidmaatschap. Een evenredig deel van de contributie wordt dan na aftrek van eventuele 
kortingen terug betaald. 

3. Wanneer wij in opdracht van de overheid de bijeenkomsten moeten stoppen, dan betalen 
wij, na aftrek van eventuele kortingen, een evenredig deel van de contributie terug. 

 

 
Wanneer de omstandigheden het toelaten zal het bestuur de 
maatregelen direct versoepelen. 
 

Samen kunnen we het coronavirus de baas en kunnen we onze 
hobby in verenigingsverband blijven uitoefenen. 

 
Veel plezier, het bestuur van Ars et Studium. 


