Update 18 december 2021

Vanaf 18 december j.l. gelden nieuwe coronamaatregelen. Omdat we willen dat alle
gasten zich veilig voelen op De Hoorneboeg en mee kunnen doen aan bijeenkomsten,
creëren we graag een zo veilig mogelijke omgeving. Daarbij respecteren we
verschillende meningen en organiseren we alles in lijn met de overheidsmaatregelen. In
het afgelopen jaar is dit goed verlopen.

1.

Check je mogelijkheden: check hieronder welke mogelijkheden er voor jou zijn om
de bijeenkomst op de Hoorneboeg te organiseren.
2. Coronaverklaring: we vragen je deze door te nemen, te ondertekenen en aan ons
op te sturen (hieronder toegevoegd).
3. Coronaprotocol voor deelnemers: stuur je deelnemers dit van te voren toe –
zodat ze weten wat ze kunnen verwachten.
Hoe eerder je dit organiseert, hoe fijner. We komen er in ieder geval bij je op terug in een
mail die je van ons ontvangt om de laatste details van je bijeenkomst door te nemen. Die
ontvang je in de meeste gevallen 21 dagen van te voren.

Op 18 december is een nieuw pakket van maatregelen afgekondigd die gevolgen kunnen
hebben voor je bijeenkomst. De belangrijkste maatregel is dat alleen nog trainingen,
cursussen, praktijk- en theorielessen mogelijk zijn die noodzakelijk zijn voor je beroep of
bedrijf. Indien jouw bijeenkomst hieronder valt, dan kan de bijeenkomst doorgang
hebben onder de volgende voorwaarden:
✓ Bijeenkomsten en overnachtingen kunnen bij ons plaatsvinden waarbij
deelnemers rekening houden met 1,5 meter afstand en indien alle deelnemers een
coronatoegangsbewijs kunnen laten zien (‘groen vinkje’). Als je geen
coronatoegangsbewijs kan laten zien, kan de bijeenkomst onder dezelfde

voorwaarden als hieronder beschreven plaatsvinden. Wij adviseren dan wel dat
alle deelnemers een sneltest doen.
✓ Alle deelnemers moeten een mondkapje meenemen en dragen als binnen op een
locatie wordt rondgelopen. Als je eentje vergeten bent, hebben we op iedere
locatie eentje voor jou. Als je zit, mag deze natuurlijk af.
✓ Ontbijt, lunch en diner dient op locatie genuttigd te worden. Bij een meerdaagse
kan ook op de slaapkamer gegeten worden. Hiervoor vragen wij je medewerking
om dit zo goed mogelijk te laten verlopen.
✓ De organisatie van de bijeenkomst is verantwoordelijk om bij aanvang van de
bijeenkomst de geldigheid van dit toegangsbewijs te controleren. Alleen als alle
deelnemers en ook de organisatie zelf een groen vinkje hebben, kan de
bijeenkomst doorgang hebben. Voor de bijeenkomst begint, kun je deze bewijzen
scannen via de Corona Check Scanner App. Hier kun je zien hoe het werkt en de
scanner downloaden.

Zodat gasten weten wat ze bij ons kunnen verwachten, hebben we een Coronaprotocol
opgesteld. Het geeft duidelijkheid over wat we vragen – zoals het Coronatoegangsbewijs
– en laat zien dat we zorgvuldig zijn. Het protocol is in lijn met alle maatregelen die
vanuit de overheid worden gevraagd. We vragen je om dit protocol van te voren te
delen met alle deelnemers. Dit heb je van ons ontvangen.

In deze verklaring staan de afspraken die we willen maken voor een veilig verblijf van al
onze gasten. Door het ondertekenen van de Coronaverklaring weten we zeker dat je
alles rondom wat nodig is omtrent Corona en De Hoorneboeg goed doorgenomen hebt,
weet wat nodig is (ten aanzien van de voorbereiding en tijdens de bijeenkomst) en ons
de informatie toestuurt die we nodig hebben.
We vragen je deze verklaring te ondertekenen en ons toe te sturen bij het maken van je
reservering.

Voor alle bijeenkomsten geldt de door de overheid verplicht gestelde 1,5 meter afstand.
✓ De afstand die we tot elkaar moeten houden (1,5 meter) maakt dat we voor
iedere ruimte hebben gekeken hoeveel personen een ruimte kunnen delen. Zie de
onderstaande tabel.
✓ Iedere ruimte wordt voorzien van markeringen om deelnemers te helpen om
afstand te houden (zoals bij binnenkomst en bij het koffiezetapparaat)
Stoelen in
een kring
(ovaal)

Stoelen met
tafels

Theateropstelling

Yoga (met
matjes)

20 + 1 trainer

12 + 1 trainer

16 + 1 trainer

16 + 2 trainers

14 + 1 trainer

14 + 2 trainers

24 + 1 trainer (L-vorm)

-

8
15 + 1 trainer

8
12 + 2 trainers

-

12 + 1 trainer

8 + 1 trainer

8 + 1 trainer

-

-

4 + 1 trainer

4 + 1 trainer

-

-

Clubhuis
Clubhuis terraszijde
Clubhuis keukenzijde
Het Stille Midden
Pipowagen
Kas

22 + 1 trainer
11 + 1 trainer

22 + 1 trainer
11 + 1 trainer

22 + 1 trainer (L-vorm)
10 + 1 trainer

-

8 + 1 trainer

6 + 1 trainer

6 + 1 trainer

-

5
2
10 in een kring

-

-

Tipi

6

5
2
Eten:
10 (5 tafels x 2)
of
12 (3 tafels x 4)
-

-

-

Aan de Hei
• Heizaal
•

Boszaal

Heihuis
In de Luwte
In de Villa
• Grote
Kamer
•

Zolder

Mocht je vragen hebben, laat het ons weten.

•

De bijeenkomst die ik organiseer is conform de coronaregels van de overheid. Dit
houdt in dat ik een training, cursus, praktijk- en/of theorieles organiseer die voor
deelnemers noodzakelijk is voor bedrijf of beroep. Daarnaast zorg ik bij aanvang
van de bijeenkomst ervoor dat ik gecontroleerd heb dat alle deelnemers een
geldig coronatoegangsbewijs hebben. Ik informeer onder de deelnemers of ze dit
toegangsbewijs kunnen laten zien.

•

Indien één of meerdere deelnemers geen coronatoegangsbewijs hebben, geef ik
dit uiterlijk 3 weken van te voren door aan De Hoorneboeg, zodat in overleg hier
passende oplossingen voor gevonden kunnen worden. Ik informeer de
deelnemers over de afstandsregel die dan voor de hele groep geldt en zie op de
dag zelf toe dat de deelnemers 1,5 meter afstand van elkaar houden.

•

Voorafgaand aan alle bijeenkomst(en) die ik op De Hoorneboeg organiseer en in
de periode dat de Coronamaatregelen door de overheid zijn afgekondigd, stuur ik
alle deelnemers van te voren het ‘Coronaprotocol voor deelnemers’ toe en vraag
hen deze maatregelen door te nemen en ze op te volgen.

•

Ik vrijwaar Buitenplaats De Hoorneboeg van alle aanspraken en schade als
gevolg van het niet naleven van de hierboven bedoelde coronamaatregelen; dat
betreft schade die derden ondervinden (mede) als gevolg van enig handelen of
nalaten van mijzelf, van deelnemers en gasten van mijn activiteit, mijn
reisgenoten, of derden die zich met mijn toestemming/kennisneming op het
terrein bevinden. In het geval Buitenplaats De Hoorneboeg toch aansprakelijk
wordt gesteld en/of een boete wordt opgelegd voor de bijeenkomst die ik
organiseer dan vergoed ik alle door Buitenplaats De Hoorneboeg te maken
kosten, vervolgschade en de eventuele boete.
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