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Protocol Verantwoord Modelvliegen MVC Cumulus - Kampen

Inleiding:
Na de verplichte sluiting van alle sportclubs vanaf 15 maart 2020, teneinde de verspreiding van het
Coronavirus (COVID-19) te vertragen, is er per 11 mei door de overheid bepaald dat er weer
buitensporten kunnen plaats vinden binnen het concept protocol van de KNVvL Modelvliegsport.
MVC Cumulus - Kampen heeft in het Protocol Verantwoord Sporten Modelvliegsport beschreven
hoe wij binnen onze club en op ons terrein specifiek invulling gaan geven aan de KNVvL richtlijnen.
Op 15 maart hebben wij terstond na de persconferentie, waarin het kabinet de maatregelen ter
bestrijding van het COVID-19 virus aankondigde, de clubfaciliteiten gesloten en dit gecommuniceerd
naar onze leden.
Wij zijn van mening dat modelvliegen alle kenmerken heeft van een activiteit die, op een veilige en
verantwoorde manier beoefend kan worden, die past binnen de “1,5 meter maatschappij”.
Hierbij past het doorvoeren van een aantal wijzigingen in werkwijze en met een aantal eenvoudige
aanpassingen aan de inrichting van de faciliteiten. Dat kan op een veilige en verantwoorde manier
binnen de richtlijnen van het RIVM, NOC/NSF en KNVvL.
In dit clubprotocol beschrijven we ons initiële plan van aanpak waarin er met eenvoudig toe te passen
procedures en veldinrichting vorm gegeven wordt aan 1,5 m modelvliegen bij MVC Cumulus.
Vervolgens is het aan alle leden om verantwoordelijkheid te nemen en deze werkwijze te omarmen.
Enkel wanneer alle leden zich aan dit protocol houden kunnen we als Bestuur de club open houden
in deze fase tussen de “Intelligent Lock down” en de terugkeer naar “Normaal”.
Leden die in de komende periode van het veld gebruik gaan maken verplichten zich ertoe de inhoud
van dit document tot zich te nemen, en wanneer er onduidelijkheden zijn deze eerst met een
Bestuurslid door te nemen vooraleer het veld te betreden.

Namens het Bestuur,
Tonnie Oostbeek, voorzitter.
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Algemene clubinformatie:
Om op een veilige manier ons vliegveld weer open te stellen zal MVC Cumulus - Kampen op de
volgende manieren invulling geven van de heersende protocollen:
- Corona verantwoordelijke
- In acht name van RIVM adviezen
- Er mogen maximaal 20 vlieg actieve leden tegelijk aanwezig zijn op het veld, buiten het aantal
instrukteurs (examinators) en de Corona verantwoordelijken.
- Er worden geen toeschouwers toegelaten en ook geen familie leden.
- Wil je buiten de gestelde clubtijden vliegen, dan ben je zelfstandig de Corona
verantwoordelijke.
- Onze club opening tijden zijn;
-de maandagavond van 18.00 tot Sunsed
-de woensdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur
-de zaterdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur
- Het clubhuis is gesloten en de toiletten zijn beperkt toegankelijk
- De toestellen dienen in de daarvoor ingerichte vakken in de pits gestald te worden
- Piloten zijn verplicht in de daarvoor bestemde vakken in de pilot box plaats te nemen
- Het elektronisch toegangshek dient te alle tijde gesloten te blijven. Elk lid kan dit
persoonlijk openen met zijn telefonische toegang code.

Coördinatie:
Bestuurslid Frans Rigterink, fungeert vanuit het Bestuur als Corona-coördinator.
Frans is bereikbaar via 06-1440 7273 en fransrigterink@online.nl
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Corona verantwoordelijke:
Er dient tijdens activiteit te allen tijde een bestuurslidaanwezig te zijn die tevens de CoronaVerantwoordelijk is 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 ten allen tijde zijn eigen fluorescerend hesje. Wanneer er geen Bestuurslid
aanwezig is neemt de eerst aanwezige de Corona-verantwoordelijkheid op zich.
Bij afwezigheid (niet opdagen of eerder vertrek) neemt nr:2 het over, enz. In onderling overleg tussen
de aanwezigen kan hiervan afgeweken worden. 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 de Voorzitter, die contact opneemt met de
betrokken partijen en in overleg met het Bestuur vervolgacties zal bepalen.

In acht name RIVM adviezen:
- De Hygiëneregels hangen aan het clubgebouw en op diverse plaatsen bij de opbouw tafels, zie ook
de bijlage.
- Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn,
lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°).
- Houdt te allen tijde 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
- Bij de ingang van het clubgebouw en bij de opbouw tafels zijn desinfectiemiddelen aanwezig,
gebruik deze regelmatig tijdens je bezoek.

Clubhuis gesloten:
In deze periode draait het even vooral om vliegen. De deur van het clubhuis mag open, maar het
clubhuis kan enkel gebruikt worden voor toegang tot het toilet en het gebruik maken van de
ontsmettingsmiddelen.
Eten en drinken dient van thuis meegenomen te worden, de waterkoker, het koffiezetapparaat etc
worden niet gebruikt (ivm mogelijke virusoverdracht) Neem ook je eigen afval terug mee naar huis.
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Toiletten toegankelijk:
Ook van de toiletten dient zo weinig mogelijk gebruik gemaakt te worden. Ga voor vertrek naar je
toilet thuis. Wanneer je toch van het toilet gebruik moet maken, reinig het toilet dan vóór en na
gebruik (bril, doorspoelknop, handgrepen). Gooi de reiniging doekjes daarna in de
buitenkontainer. De materialen hiervoor zijn bij de toiletten aanwezig.

Accu`s Laden:
Nu meer dan ooit geldt dat accu’s thuis geladen dienen te worden.
De laadtafel kan nog wel gebruikt worden voor laden maar geef elkaar de ruimte, en gebruik enkel je
eigen laadapparatuur.

Pits:
Plaats je toestellen in de daarvoor gemarkeerde vakken in de pits. 1 vak per piloot. De vakken zijn
3m bij 2 m, pas je keuze van toestellen hier op aan. De opbouw tafels worden niet gebruikt voor het
stallen van toestellen of materialen. Wanneer je een tafel toch gebruikt dien je deze na gebruik te
poetsen met ontsmettingsmiddel. Hou ook op de banken 1,5 meter afstand van elkaar, en geef elkaar
voldoende ruimte in het passeren.

Pilot box:
In de pilot box zijn vaste plekken afgezet met pylonen om de 2 meter waartussen de piloot zich
opstelt. Ook hier geldt: geef mekaar de ruimte.

Instructie:
Maak als instructeur duidelijke afspraken met je leerling en verzeker je ervan dat je leerling dit
document ook grondig heeft doorgenomen. Houd te allen tijde 1,5m afstand van je leerling, dat
betekent dus dat er enkel “wireless” gelest kan worden. Zorg voor plastic wegwerphandschoenen.
Gebruik deze wanneer je het toestel van je leerling aan moet raken.

Toeschouwers:
Het toegangshek is te allen tijde gesloten en dus niet toegankelijk voor toeschouwers.
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