
Protocol Corona crisis 

PV De Voorhouter te Voorhout (verenigingsnummer: 1548) 

Richtlijnen voor onze leden: 

1. Blijf thuis bij klachten, ook als het om lichte klachten gaat, totdat je minimaal 72 uur 

volledig klachtenvrij bent of tenzij een test uitwijst dat je geen COVID-19 hebt. Blijf ook thuis 

als er gezinsleden zijn met koorts en/of verdenking op Corona.  

2. Volg de aanwijzingen van de toezichthouder altijd op.  

3. Houd u aan de regels voor aankomst en vertrek.  

4. Vermijd fysiek contact.  

5. Volg de algemene richtlijnen van het RIVM met betrekking tot het minimaliseren van de 

verspreiding van de infectie. 

6. Zorg dat de manden aan de buitenkant schoon zijn m.n. handvatten en deksel, deurtje. 

(het infectiemateriaal werkt dan optimaal). 

7.Bij het inkorven en uitslaan werken we via een volgorde. Komt u inkorven dan moet u zich 

(minimaal 1 avond voor inkorven )   melden (telefonisch,mail of app) bij de secretaris. Graag 

vermelden van het aantal doffers en duivinnen. (Dit in verband met o.a. restduiven) Doffers 

en duivinnen in aparte manden. 

8. Door deze procedure wordt de inkorftijd vervroegt naar 17.30 uur. 

9. Het toilet en het kantinegedeelte is gesloten, dus niet toegankelijk. 

10. Het zal best even wennen zijn maar als ieder zich aan de regels houdt, komt het prima in 

orde. 

11. Neem goede notie van deze hele procedures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Volg de aanwijzingen van de toezichthouder 



Rollen en taakverdeling 

In het verenigingsgebouw zijn maar 3 mensen aanwezig voor de te verrichte handelingen: 

 

De toezichthouder, de persoon die optreedt als toezichthouder en die de liefhebbers 

afroept volgens schema. Na het in ontvangst nemen van de klok en/of de manden 

desinfecteert de toezichthouder deze op de plaatsen waar er overdracht mogelijk is.   

Naam: Peter Tolk Reserve: Ivo van der Lee 

De inkorver, de persoon die het inkorven van de duiven verzorgd. Het gaat om het gehele 

proces, het uit de mand halen van de duif, de duif over de inkorfantenne halen, het 

ringnummer controleren en de duif in de verzendmand plaatsen.   

Naam: Wim van de Kooy. Reserve: Jan Nijgh 

De digitaal ondersteuner, de persoon die de computer bedient en de data van de klokken 

in- en uitleest.  

Naam: Ivo van der Lee. Reserve: Stan Collé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toegang tot clubgebouw, toilet en kantine zijn afgesloten 

 

 

 

 



Protocol inkorven van de duiven 

1. De toezichthouder ontvangt de liefhebber. Liefhebbers die nog niet aan de beurt zijn 

wachten in hun auto en vermijden alle contact met andere liefhebbers;  

2. De liefhebber haalt de duiven uit de auto en plaatst de manden en de klok voor het 

verenigingsgebouw en draagt deze over aan de toezichthouder. De liefhebber neemt daarna 

weer plaats in de auto;  

3. De toezichthouder desinfecteert de klok en de manden en brengt deze in het 

verenigingsgebouw en zet deze klaar voor de inkorver en de digitaal ondersteuner.   

4. De digitaal ondersteuner stelt de klok, indien noodzakelijk, in en legt deze klaar voor de 

inkorver.  

5. De inkorver sluit de klok aan op de inkorfantenne. De inkorver voert het gehele proces van 

inkorven zelfstandig uit. Het uit de mand nemen van de duiven, het halen van de duiven 

over de inkorfantenne, het controleren van de ring en het inkorven van de duif in de 

reismand; 

6. Na de laatste duif geeft hij de digitaal ondersteuner een teken dat het inkorven is 

afgerond.   

7. De toezichthouder legt de klok klaar voor de digitaal ondersteuner; 

8. Na het uitlezen van de klok geeft de digitaal ondersteuner een teken aan de 

toezichthouder;   

9. De digitaal ondersteuner en de toezichthouder ondertekenen de inkorflijst;   

10. De toezichthouder desinfecteert de manden en de klok en plaatst deze weer buiten het 

verenigingsgebouw. De liefhebber krijgt een teken dat het inkorven is afgerond; 

11. De liefhebber laadt zelf de manden weer in de auto en vertrekt aansluitend;  

12. Na iedere liefhebber desinfecteren de toezichthouder, de inkorver en de digitaal 

ondersteuner grondig hun handen. De volgende liefhebber komt aan en de procedure 

herhaalt zich. 

 

 

 

 

 

 

 



Protocol laden van de duiven 

 

1. Het laden van de manden in de vrachtwagen geschiedt door maximaal 4 personen, 

waarbij een afstand van minimaal 1,5 meter wordt gerespecteerd. Dit geldt ook voor 

het lossen van lege manden; 

2. Betrokkenen dragen bij de verzorging en het lossen van de duiven handschoenen 

(latexvrij) en na alle handelingen worden de handen gedesinfecteerd. 

 

Aanwezige benodigdheden: latex handschoenen en 3 flacons desinfecterende gel, 

flacon vloeibare zeep en papieren handdoekjes in houder en afsluitbare prullenbak.  

Handen wassen gebeurt bij het fonteintje in het inkorfgedeelte. 

 

Betaling van de inkorfgelden; 

Dit gebeurt de daaropvolgende week. U ontvangt een nota via de toezichthouder en 

u kunt dan thuis het verschuldigde bedrag z.s.m. overmaken. 

 

Situatieschets lokaliteit: 

 

 Zie bijgevoegd. 

 
 

Route voor aanleveren duiven en klokken 

 

 



Protocol afslaan klokken 

 

1. Het verenigingsgebouw kan pas geopend worden nadat de toezichthouder 

aanwezig is;  

2. De liefhebber komt met zijn/haar klok naar de vereniging volgens een vooraf door 

de vereniging opgesteld rooster;  

3. Indien meer leden bij het verenigingsgebouw aanwezig zijn dan dient men op 

zijn/haar beurt te wachten. Leden vermijden contact door bij voorkeur in de auto of 

bij hun fiets te blijven en nemen altijd 1,5 meter afstand in acht;   

4. De liefhebbers leveren hun klok in bij de toezichthouder (buiten) die deze 

desinfecteert en in het verenigingsgebouw brengt;  

5. De digitaal ondersteuner leest de klok uit, ondertekent de aankomstlijst en geeft 

een teken aan de toezichthouder;  

6. De toezichthouder ondertekent de aankomstlijst en desinfecteert de klok;  

7. De toezichthouder geeft de liefhebber een teken dat het uitlezen is afgerond;  

8. De liefhebber haalt de klok op en vertrekt aansluitend. Het verloop van de vlucht 

kan thuis digitaal of via onze website worden bekeken. 

 

Klokkencommissie: Wim van de Kooy, Ivo van der Lee. Reserve: Stan Collé 

 

 


