Protocol verantwoord modelvliegen MVC Voorne‐Putten 3 maart 2021
Wij zijn van mening dat modelvliegen alle kenmerken heeft van een activiteit die op een veilige en
verantwoorde manier beoefend kan worden, passend binnen de “1,5 meter maatschappij”; met het
doorvoeren van een aantal wijzigingen in werkwijze en met een aantal eenvoudige aanpassingen aan
de inrichting van de faciliteiten kan dat op een veilige en verantwoorde manier binnen de richtlijnen
van het RIVM.
Vervolgens is het aan alle leden om verantwoordelijkheid te nemen en deze werkwijze te volgen.
Alleen wanneer alle leden zich aan dit protocol houden kunnen we als bestuur de club openhouden.
Leden die in deze periode van het veld gebruik willen maken verplichten zich ertoe de inhoud van dit
document door te nemen en wanneer er onduidelijkheden zijn deze eerst met een bestuurslid op te
nemen voordat het veld wordt betreden.
Als er updates komen op deze afspraken worden die zo snel mogelijk gecommuniceerd.

Algemeen
Om op een veilige manier ons veld weer open te stellen zal de MVC‐VP op de volgende manieren
invulling geven aan de heersende protocollen:







Corona verantwoordelijke
Inachtneming RIVM‐adviezen
Aantal aanwezige leden en registratie:
Er kunnen maximaal 15 mensen tegelijk aanwezig zijn op het veld
Het clubhuis is gesloten
De toestellen dienen op voldoende afstand (minimaal 1,5 meter tussenruimte per persoon)
van elkaar in de pits gestald te worden
Piloten zijn verplicht ook tijdens het (les)vliegen minimaal 1,5 meter tussen ruimte in acht te
nemen

Coördinatie
Secretaris Aad den Ouden fungeert vanuit het Bestuur als Corona‐coördinator en is bereikbaar via
secretaris@mvc‐voorne‐putten.nl.

Corona‐verantwoordelijke
Er dient tijdens activiteit te allen tijde iemand verantwoordelijk te zijn voor de naleving van de regels.
Deze Corona‐verantwoordelijke ziet toe op de naleving van deze regels. Vooropgesteld, in principe
zijn we allemaal verantwoordelijk voor naleving van de regels.
De Corona verantwoordelijke draagt altijd een fluorescerend hesje. (Iedereen heeft als het goed is
zo’n hesje in de auto).
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Wanneer er een bestuurslid aanwezig is vervult deze persoon de rol van Corona‐verantwoordelijke.
Wanneer er geen bestuurslid aanwezig is neemt degene die als eerste niet bestuurslid op het veld
komt de rol van Corona‐verantwoordelijke op. Bij vertrek neemt het tweede niet bestuurslid het
over, enz.
In onderling overleg tussen de aanwezigen kan hiervan afgeweken worden.
De Corona‐verantwoordelijke coördineert het ontsmetten van alle contactoppervlakken aan het
einde van de vliegdag en sluit de club af als hij naar huis gaat.
Bij ernstige‐ of veelvuldige overtreding van de regels is de Corona‐verantwoordelijke gemachtigd het
betreffende lid voor de rest van de dag de toegang tot het veld te ontzeggen, en wordt dit gemeld
aan het bestuur, dat contact opneemt met de betrokken partijen en in overleg vervolgacties zal
bepalen.

Inachtneming RIVM‐adviezen





Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen,
keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°).
Houdt altijd 1,5 meter afstand tot elkaar
Schud geen handen, sluit ook ander fysiek contact uit
Was je handen voor vertrek naar de club, en na thuiskomst

Aantal aanwezige leden en registratie
Om het risico op besmetting zo laag mogelijk te houden stellen we een maximum van 15 aanwezige
leden tegelijkertijd in. Tot nader order zijn alleen leden en ereleden welkom op het terrein.
Aanwezigheid is alleen toegestaan na reservering op de website “Wie komt er vliegen”:
https://www.mvc‐voorneputten.nl/phpBB3/viewforum.php?f=16
Als je als clublid nog geen gebruikersnaam en wachtwoord hebt of je bent je het vergeten dan kun je
dit aanvragen bij Aad van den Engel.
Wie zich niet heeft aangemeld wordt niet op het veld toegelaten.
Bij registratie dient vermeld te worden hoe laat je aanwezig denkt te zijn. De eerste 15 die zich
registreren kunnen die dag komen vliegen.

Clubhuis gesloten
De deur van het clubhuis mag alleen open om de containers te kunnen openen en sluiten voor
grasmaaien en noodzakelijk onderhoud.

Laden
Er kunnen deze periode uiteraard geen accu’s worden geladen in het clubhuis.
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Pits
Zet je eigen toestellen zo dicht mogelijk bij elkaar en houdt 1,5 meter afstand vrij tussen de
toestellen van een ander.
De tafels worden NIET gebruikt voor het stallen van toestellen of materialen.
Hou ook op de banken en rond de tafels 1,5 meter afstand van elkaar, en geef elkaar voldoende
ruimte bij het passeren.
Alhoewel er maximaal 15 mensen aanwezig kunnen zijn op het veld kunnen er in verband met de
onderling aan te houden afstand maximaal 3 vleugelpiloten tegelijk vliegen. Heli‐ en multikopter
piloten maximaal 2 tegelijk.
Altijd geldt: geef elkaar de ruimte.

Instructie
Maak als instructeur duidelijke afspraken met je leerling en verzeker je ervan dat je leerling dit
document ook grondig heeft doorgenomen.
Houdt altijd 1,5m afstand van je leerling, als je geen lange “leskabel” hebt kun je dus alleen
“draadloos” lesgeven.

Toeschouwers
Toeschouwers mogen deze periode niet op het veld.
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