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Onderwerp: Aandachtspunten verhuurperiode m.b.t. Corona-maatregelen
Beste huurders van blokhut ’t Oosterhöfke,
Onlangs hebben we via Scouting Nederland groen licht gekregen om onze
prachtige blokhut te verhuren. Dat is natuurlijk goed nieuws, ook voor jullie!
Toch is er een aantal aandachtspunten om rekening mee te houden. Daarom wil
ik jullie vragen om deze brief aandachtig door te lezen. Bij voorbaat dank!
Richtlijnen RIVM / Scouting Nederland
Vanzelfsprekend is het belangrijk om de richtlijnen van het RIVM en de
richtlijnen van Scouting Nederland (zoals die zijn vastgelegd in de kampprotocollen) nauwgezet na te leven. Kijk hiervoor op de volgende sites:
 https://www.wegaanopzomerkamp.nl/
 https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/kampeergelegenheden
Aandachtspunten
Enkele aandachtspunten uit deze richtlijnen / protocollen zou ik graag extra
willen noemen, om deze extra onder de aandacht te brengen.


Er mag alleen worden gewerkt met de zgn. ‘kampbubbels’. Jullie zijn als
huurders zelf verantwoordelijk voor het naleven van dit protocol. Extra
gasten buiten jullie ‘kampbubbel’ om zijn dus niet welkom. Dat geldt
vanaf onze kant natuurlijk ook voor mensen van onze eigen vereniging,
met uitzondering van het laatst genoemde punt in deze brief.



Het aanspreekpunt van de verhuur (degene die het contact heeft met
Pierre Dirks) is ook de contactpersoon voor de corona-maatregelen.



Houd rekening met het maximum aantal personen. Normaal gesproken
is dat natuurlijk meer dan in de huidige situatie. Op onze website kunnen
jullie de afmetingen van onze lokalen vinden, zodat je zelf in kunt
schatten of 1,5 meter van elkaar slapen realistisch is of niet.



Zorg van tevoren voor duidelijke alternatieven wanneer het regent en
activiteiten niet buiten plaats kunnen vinden. Houd daarbij ook van
tevoren rekening met de afmetingen van de binnenruimtes.



Jullie moeten zelf ruim voldoende schoonmaakmiddelen meenemen om
tussentijds te kunnen schoonmaken en te kunnen desinfecteren. Denk
aan zeep, desinfecterende handgel en desinfecterende spray. Zo moet
bijv. het sanitair meerdere dagen per dag goed schoongemaakt worden.



Zorg voor regelmatige ventilatie van de blokhut. Elk lokaal heeft een
buitendeur en één of meerdere ramen, dus daarmee moet dat lukken.



In het huurcontract staat in artikel 8 beschreven dat “de verhuurder
bevoegd is te allen tijde de verhuurde opstal te betreden”. Ook in het
kader van de Corona-maatregelen is het mogelijk dat iemand van ons
één of meerdere keren langs zal komen om onderling af te stemmen
en/of te kijken of de maatregelen voldoende nageleefd kunnen worden.
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Bij het niet naleven van de richtlijnen en maatregelen zoals beschreven in de
protocollen van Scouting Nederland is de verhuurder volgend artikel 18 van de
huurovereenkomst bevoegd om de verhuur per direct te beëindigen. Natuurlijk
gaan we er vanuit dat dit niet nodig is, maar we zijn zelf ook aan de gemeente
Rijssen-Holten verplicht om dit na te leven.

Voor eventuele vragen kunnen jullie rechtstreeks contact opnemen met de verhuurder, Pierre Dirks.
Zijn gegevens zijn in jullie bezit. Ook staan mijn eigen gegevens boven aan deze brief.
Tot slot wensen we jullie allemaal een hele fijne tijd toe in en rond onze blokhut in de prachtige
omgeving van de Rijssense bossen!
Met vriendelijke groet,

Arnold Seppenwoolde (groepsvoorzitter Scouting Rijssen)

