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Corona Preventieplan. 

In verband met het coronavirus zijn wij genoodzaakt een aantal preventiemaatregelen te 

nemen. 

Het bestuur volgt hierbij de adviezen van RIVM, NFN, Gemeente Brummen, veiligheidsregio 

Noord Oost Gelderland en de Recron.Wij kunnen niet uitsluiten dat deze maatregelen later 

nog aangescherpt worden. 

Wij vertrouwen er op iedereen begrip heeft voor de maatregelen. 

Kamperen op Gelre 

Kamperen is voor eigen risico en verantwoording mogelijk tenzij RIVM of overheden de regels 

aanscherpen. 

Het terrein is voor gasten onder voorwaarden toegankelijk. (Gasten, NFN -ers, 

zusterverenigingen enz.) 

 

1. Om voldoende afstand te kunnen waarborgen zijn er niet meer dan 9 plaatsen voor gasten 

beschikbaar. 

2. Reserveren kan uitsluitend via de website, de kampeerdienst neemt géén (telefonische) 

reserveringen aan. 

3. Reserveren kan alleen voor minimaal 7 nachten.  

4. Gasten dienen 3 weken van tevoren te reserveren. 

Beperkingen: 

1. Houdt 1.5m afstand van elkaar. 

2. Gebruik bij voorkeur het toilet aan boord van je kampeermiddel. 

3. De toiletten in de hut zijn geopend. Wacht buiten tot je veilig naar binnen kunt. Op het 

toilet zelf ben je beschermd door de tussenschotten. Draag een mondkapje en houdt je aan 

de 1,5m regel. Er staan ontsmettingsmiddelen om knoppen, deurklink, toiletbril, etc. 

reinigen. 

4. Het boventoilet kan volledig gebruikt worden. Je kunt daar op afstand wachten tot er een 

vrij is. Op het toilet zelf ben je beschermd door de tussenschotten. Sluit het deksel van het 
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toilet voor je doorspoelt. Voor en na gebruik van het toilet kun je aan de achterzijde je 

handen wassen. Daar staan tevens ontsmettingsmiddelen om knoppen, deurklink, 

toiletbril, etc. reinigen. 

5. De afwas- / spoelgelegenheid bij het boventoilet mag door maximaal 2 personen 

tegelijkertijd worden gebruikt met inachtneming van de 1.5m regel. 

6. Douchen gaat met een tijdslot. Je kunt vooraf op een lijst intekenen hoe laat je wilt gaan 

douchen. Niet meer dan 2 personen tegelijk douchen. Een volwassene kan één kind t/m 13 

jaar meenemen. Voor een gezin is er geen beperking in aantal.  

7. In de doucheruimte staan tevens ontsmettingsmiddelen om handgrepen, deurknoppen, 

lichtschakelaars en kranen te reinigen. Toegang naar de doucheruimte via de voordeur 

(boven) van de hut, uitgang beneden. 

8. Het gebruik van de hut is voor recreatieve / horeca doeleinden niet geoorloofd. 

9. Koffie ‘to go’ (Senseo) mag, maar achter de bar / in de keuken maximaal 1 persoon.  

10. Toegang tot de hut is altijd via de voordeur. Uitgang via het terras of de buitendeur 

beneden. Op de trap en in de beneden gang geldt eenrichtingverkeer. 

11. Verblijf bij eigen kampeermiddel en niet in de hut. 

12. Koken en afwassen liefst bij je eigen kampeermiddel. In de gastenkeuken maximaal 2 

personen met inachtneming van de 1.5m regel.  

13. Consumpties zelf inkopen / meenemen. Alleen als er bardienst is kan er besteld worden. 

14. Geen bezoek op Gelre ontvangen. (Klein)kinderen van leden toegestaan. 

15. De professionele schoonmaak wordt in juli en augustus wekelijks uitgevoerd. 

16. Bestuur adviseert gebruik handschoenen en draag kleding, bij het uitvoeren van de 

hygiënische maatregelen. 

Activiteiten 

1. Alle activiteiten en bijeenkomsten zijn tijdens de corona noodverordening periode 

afgelast.` 

2. Ontmoeten op het terras mag met inachtneming van de 1.5m afstand. Eigen 

consumpties meenemen. 

3. Alle saunadagen vervallen. 

4. Er worden geen frietjes gebakken. 

5. Er is zondagmorgenkoffie als de weersomstandigheden toelaten dat dit buiten gebeurt, 

met inachtneming van de 1,5m regel. Koffie kan door één vrijwilliger of echtpaar worden 

gezet. 

6. Commissiebijeenkomsten / vergaderingen kunnen in de hut worden gehouden, met 

inachtneming van de 1,5m regel. Maximaal 15 personen.   

 


