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CORONA PROTOCOL VERENIGING BEELDENDE KUNSTENAARS VIANEN 
 

 Voorop staan de basisregels die door de overheid zijn gesteld: 
- Houd 1,5 meter afstand 
- Vermijd drukte 
- Was vaak je handen 
- Kom lopend of per fiets, vermijd zoveel als mogelijk is het openbaar vervoer 
- Ben je verkouden, benauwd of heb je koorts, blijf thuis. Dit geldt ook als een van 

je huisgenoten deze klachten heeft. 
 
Regels voor de VBK met ingang van 1 september 2020: 
1. Per cursus mogen maximaal 6 cursisten aanwezig zijn, exclusief een docent. Dit is 

door de gemeente Vijfheerenlanden opgelegd voor ons atelier. Deze regel geldt ook 
voor workshops die door de docenten op eigen initiatief en na goedkeuring van het 
bestuur van de VBK worden gegeven. 

2. Voor de jeugdcursussen (t/m 12 jaar) geldt dit maximum niet. Zij hoeven ook niet 
1,5 meter afstand te houden. 

3. Bij binnenkomst moet men de handen desinfecteren. De daarvoor benodigde gel is 
aanwezig in de hal van de Prenter en ook in het atelier van de VBK. Ook zijn 
reinigingsdoekjes aanwezig. 

4. In de garderobe mag maximaal een persoon aanwezig zijn. Bij het verlaten van de 
garderobe dien je je ervan te overtuigen dat een vrije doorgang van 1,5 meter 
beschikbaar is. Ditzelfde geldt voor toiletbezoek.  

5. Een mondkapje is niet verplicht, omdat binnen het atelier zodanige maatregelen zijn 
genomen dat men 1,5 meter afstand kan houden. Wil je toch een mondkapje 
dragen, dan dien je daar zelf voor te zorgen. 

6. Per cursus staan de tafels in een vooraf bepaalde opstelling, waarvan niet mag 
worden afgeweken. Deze opstelling is zodanig, dat er tussen de tafels en de 
toestellen langs de wand tenminste 1,5 meter vrije doorloop is en de cursisten als zij 
aan tafel zitten ook onderling een afstand van minimaal 1,5 meter beschikbaar 
hebben. Dit is met tape op de vloer aangegeven.  

7. Bij schildercursussen moeten de schilderezels zodanig (tegen de zijwand) worden 
opgesteld, dat tussen de cursisten een minimale afstand van 1,5 meter beschikbaar 
is. 

8. Wanneer er koffie en/of thee en/of fris wordt genuttigd, dient iedere cursist dit zelf 
op te halen bij het keukenblok. 

9. Na afloop van de cursus dienen de cursisten zelf hun eigen tafel en door hen 
gebruikte gereedschappen te desinfecteren met de daarvoor beschikbare gel en 
reinigingsdoekjes. Alle afvalmaterialen dienen in een aparte gesloten zak te worden 
afgevoerd. De docent is ervoor verantwoordelijk, dat iedere cursist zich hieraan 
houdt en de docent ziet er op toe, dat het atelier schoon wordt achtergelaten. 

10. Wanneer een cursist niet in de gelegenheid is een les te volgen volgens het door de 
docent beschikbaar gestelde schema, dan dient de cursist desgewenst zelf te ruilen 
met iemand van een andere cursus, zodat per les zoveel mogelijk het maximum 
aantal van 6 cursisten deelneemt. Er is geen recht op een z.g. inhaalles. 
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11. Dit protocol zal zo nodig worden aangepast, als er nieuwe maatregelen worden 
afgekondigd of indien de praktijk uitwijst, dat bepaalde zaken anders geregeld 
moeten worden. 

 
Vianen, 1 september 2020 
 
Bestuur VBK Vianen 


