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CORONA PROTOCOL S.D.A. LEIDANCE
Dit protocol is opgesteld met als doel een informatief en eenduidig beleid te vormen met betrekking tot het
verantwoord uitvoeren van alle activiteiten die worden georganiseerd in naam van S.D.A. Leidance, met als basis
het Coronabeleid van het RIVM en de richtlijnen van het danssector-brede protocol opgesteld door het kader van
de Covid-19-crisis opgerichte samenwerkingsverband Dansondernemers.1

ARTIKEL 1
1.

ALGEMENE BEPALINGEN

In dit protocol wordt verstaan onder:
a.

Sociale dansactiviteiten: alle activiteiten waarbij het beoefenen van een partnerdans het
uitgangspunt is.

b.

Overige activiteiten: alle activiteiten met uitzondering van sociale dansactiviteiten zoals
hierboven vernoemd.

c.

Het dansprotocol: danssector-breed protocol opgesteld door het in kader van de COVID-19crisis opgerichte samenwerkingsverband Dansondernemers.

d.

Partnerdanslessen: de sociale danslessen die worden gegeven op het USC: Stijldansen, Salsa,
Bachata en Zouk.

e.

USC: Het Universitair Sportcentrum Leiden.

f.

(Het) bestuur: (leden van) het zittende bestuur van S.D.A. Leidance

2.

De in dit protocol opgenomen bepalingen gelden voor alle leden van de vereniging.

3.

Indien dit protocol, het huishoudelijk reglement, de ALV, noch de Statuten, noch de wet voorzien, beslist
het bestuur.

4.

Daar waar sprake is van tegenstrijd met het beleid van het RIVM, is het beleid van het RIVM te allen tijde
leidend.

5.

Veranderingen in dit protocol die in lijn zijn met veranderingen in het beleid van het RIVM, hoeven niet
te worden goedgekeurd door de ALV.

6.

Pas indien de overheid of het RIVM de algemene coronamaatregelen doen vervallen, mag dit document
nietig worden verklaard.

7.

Dit document is in het Nederlands. De Engelse vertaling staat schuingedrukt. Daar waar sprake is van
tegenstrijd in de vertaling, is de Nederlandse versie leidend.

ARTIKEL 2

1

ALGEMENE RIVM-RICHTLIJN VEILIGHEIDSRISICO’S

1.

Blijf bij klachten thuis en laat je testen.

2.

Houd 1,5 meter afstand van elkaar en van anderen.

3.

Was regelmatig je handen

4.

Hoest en nies in je elleboog.

https://www.dansondernemers.nl/index.php?pid=10
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Vermijd drukte:
a.

Ga weg als het druk is.

b.

Reis zoveel mogelijk buiten de spits.

ARTIKEL 3
1.
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SOCIALE DANSACTIVITEITEN

Was voor en na de activiteiten grondig je handen. Het bestuur behoudt zich het recht om hiernaar te
vragen en je te verzoeken dit alsnog te doen.

2.

Gedurende sociale dansactiviteiten mag tussen danspartners, als uitzondering op artikel 2, lid 2, de 1,5
meter afstand worden losgelaten voor zo lang als dit noodzakelijk is voor de uitvoer van de dans.

3.

Tussen dansparen dient 1,5 meter vooralsnog te worden gehandhaafd.

4.

Het wisselen van danspartners is gedurende de activiteit niet toegestaan.

5.

Na afloop van de activiteit dient 1,5 meter opnieuw worden aangenomen, ook tussen (voormalige)
danspartners.

6.

Het wordt sterk aanbevolen, maar niet verplicht, om een vaste danspartner te hebben voor alle sociale
dansactiviteiten.

7.

Het bestuur behoudt zich het recht om bij te houden wie er hebben deelgenomen aan een activiteit.

8.

Indien er sprake is van bron- en contactonderzoek, is het bestuur verplicht iedere afzonderlijke
deelnemer toestemming te vragen voor het delen van naam en telefoonnummer.

9.

Indien het bestuur ervoor kiest naam en telefoonnummer op locatie van de activiteit te verzamelen,
wordt het afgeven van deze gegevens gezien als toestemming voor het delen bij bron- en
contactonderzoek. Het afgeven van de gegevens is niet verplicht, maar wordt sterk aanbevolen.

ARTIKEL 4
1.

OVERIGE ACTIVITEITEN

Op activiteiten die niet het beoefenen van een partnerdans als uitgangspunt hebben, is het beoefenen
hiervan ook niet toegestaan.

2.

De algemene veiligheidsrichtlijnen van het RIVM, zoals benoemd in artikel 2, zijn zonder uitzondering
van kracht bij alle overige activiteiten.

3.

Voor de maandelijkse borrel en andere borrels gehouden bij een horecagelegenheid, worden de regels
omtrent het maximumaantal aanwezigen van desbetreffende horecagelegenheid in acht genomen. Het
bestuur is gerechtigd dit maximum verder in te perken indien zij dit noodzakelijk acht. Indien de
horecagelegenheid geen maximum stelt, zal het bestuur dit zelf instellen, rekening houdend met de
capaciteit van desbetreffende horecagelegenheid.

4. Voor activiteiten die bij iemand thuis worden georganiseerd, geldt een maximum van 4 personen2.
5.

Voor activiteiten met een maximumaantal deelnemers geldt het volgende:
a.

2

Er dient voor deelname te worden aangemeld bij het bestuur.

Zie maatregelen RIVM voor het actuele aantal toegestane personen.
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Wanneer een activiteit het maximaal aantal deelnemers heeft bereikt, dient het bestuur de
leden hiervan te informeren.

c.

Wanneer het aantal aanmeldingen dit maximum toch overschrijdt, geldt deelname op basis
van chronologische aanmelding.

d.

ARTIKEL 5
1.

Leden hebben te allen tijde voorrang op externen.

INTRODUCTIE -ACTIVITEITEN 2020

Een introductieactiviteit, dan wel -bijeenkomst, mag alleen worden georganiseerd wanneer deze
bedoeld is als introductie tot de sport die de vereniging representeert, of wanneer deze van
informatieve aard is.
a.

De activiteit/bijeenkomst is voor een kleine groep studenten. Een maximum wordt op basis
van de aard van de activiteit/bijeenkomst vooraf gesteld en aan de leden aangekondigd.

2.

b.

De activiteit/bijeenkomst duurt tot uiterlijk 22.00 uur.

c.

Alcohol is niet toegestaan gedurende de activiteit/bijeenkomst.

Introductieactiviteiten mogen alleen plaatsvinden gedurende specifiek hiervoor gereserveerde
periodes:

ARTIKEL 6
1.

a.

EL CID

b.

OWL

c.

Leiden sportintroductieweek

d.

Winter OWL

BEPERKING EXTERNEN ACTIVITEITEN

Met uitzondering van introductieactiviteiten mogen fysieke, publieke activiteiten alleen worden
opengesteld voor externen die ook danslessen volgen bij het USC Leiden.

2.

Waar bij activiteiten uitsluitend voor leden voorheen externen wel werden gedoogd, geldt nu strikt
alleen leden.

ARTIKEL 7

MELDINGSPLICHT

1.

Indien een lid wordt gediagnosticeerd met Corona, dient hij hier melding van te maken bij het bestuur.

2.

Deze informatie wordt met het bestuur in vertrouwen gedeeld en de naam van het betreffende lid mag
alleen met andere leden worden gedeeld, indien het betreffende lid hiervoor toestemming geeft.

3.

Het bestuur dient melding te doen bij leden die mogelijk in contact zijn geweest met een
gediagnosticeerd lid gedurende Leidance activiteiten in de twee weken voor diagnostisering, zonder het
benoemen van de naam van betreffend lid, met aanbeveling om een test af te nemen.

4.

Indien een lid melding krijgt van mogelijk contact met een met Corona gediagnosticeerd lid, wordt sterk
aanbevolen om een test af te nemen.
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Indien blijkt dat binnen twee weken twee of meer leden positief gediagnosticeerd zijn met Corona, die
in de periode van vier dagen voor aanvang van symptomen tot twee dagen na het klachtenvrij zijn, of
bij afwezigheid van symptomen, in de twee weken voorafgaand aan de diagnose, deel hebben genomen
aan een Leidance activiteit, dan wel de partnerdanslessen op het USC, dient het bestuur per direct de
volgende maatregelingen te nemen:
a.

De leden van de vereniging op de hoogte brengen van het feit dat meerdere leden
gediagnosticeerd zijn met Corona.

b.

Het doen van melding bij het USC.

c.

Het aflassen van de activiteiten gedurende twee weken na melding.

ARTIKEL 8
1.

CORONACOÖRDINATOR

Een bestuurslid dient te worden aangewezen om de functie te vervullen van coronacoördinator,
gedurende de rest van de crisis.

2.

De coronacoördinator heeft als taken het volgende:
a.

Het overzien van de naleving van de algemene richtlijnen van het RIVM met betrekking tot
Corona en de regels van dit protocol.

b.

Waar nodig het onderhouden van contact met de verenigingscoördinator van het USC over de
gang van zaken met betrekking tot Corona. Hieronder wordt verstaan:
i. De naleving van algemene richtlijnen bij lessen en activiteiten van Leidance die
plaatsvinden op het USC.
ii. Eventuele wensen, klachten, etc. vanuit leden van de vereniging.
iii. Verandering van het beleid met betrekking tot de danssector.
iv. Overige zaken met betrekking tot Corona, waarvan het wijs wordt geacht deze te
delen.

ARTIKEL 9
1.

CORONA IN DE LEIDANCE WHATSAPP-GROEPEN

Wegens discomfort zijn discussies met betrekking tot het Coronavirus, dan wel de maatregelingen die
getroffen zijn om het virus aan te vechten, niet toegestaan in de algemene WhatsAppgroepen: ‘Dancing
is Life’ en ‘Leidance Leutergroep’. Een aparte groep is aangemaakt voor dergelijke discussies: ‘Corona
talk’. Een uitzondering geldt voor officiële mededelingen vanuit het bestuur.

2.

Memes en andere niet serieus geachte berichten met betrekking tot Corona zijn vooralsnog toegestaan.
Bij twijfel beslist het bestuur of het gesprek mag worden doorgezet.

3.

Bij overtreding van de in lid 1 benoemde regel, mag het bestuur een waarschuwing geven. Indien de
discussie dan niet wordt stopgezet, behoudt het bestuur zich het recht om de betrokkenen te schorsen
van de WhatsApp groep.

ARTIKEL 10

OVERTREDING
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Indien een lid de in dit protocol benoemde richtlijnen niet handhaaft, dient bestuur hem daarop te
wijzen.

2.

Bij bewuste, herhaaldelijke overtreding behoudt het bestuur zich het recht om betreffend lid te
schorsen van de vereniging (inclusief WhatsApp-groepen) voor een maximum van acht weken.

