AVVN in het land
De anderhalve meter samenleving
Versie: vanaf 14 oktober 2020 in ieder geval 4 weken.
Bij AVVN staat altijd de veiligheid en gezondheid van iedereen voorop: onze leden, onze
vrijwilligers, medewerkers en externe adviseurs. Dat geldt zeker nu het coronavirus een
bedreiging vormt voor ons allemaal. Wij willen de risico’s -besmetting met en
verspreiding van het virus - tot het uiterste beperken. We volgen daarom de maatregelen
en adviezen van de overheid:
• https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
• https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandsemaatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen
Afspraken na de gedeeltelijke lockdown
Zolang de gedeeltelijke lockdown duurt (in principe tot 10 november) verlopen onze
externe afspraken telefonisch of via videobellen. Als we de juiste voorbereidingen treffen
en ons gezonde verstand blijven gebruiken, kunnen we elkaar daarna in de nieuwe
anderhalve meter samenleving weer ontmoeten. Gelukkig!
Stelt u een persoonlijke afspraak op prijs?
• In ons Centrum voor Tuin & Natuur in Utrecht werken wij volgens een strikt
hygiëne- en veiligheidsprotocol. Dit vanwege onze verantwoordelijkheid naar onze
medewerkers, vrijwilligers en gasten. Een afspraak met ons kan daarom altijd op
onze locatie plaatsvinden.
• Wilt u liever op uw tuinpark afspreken, neem dan de juiste voorzorgsmaatregelen.
Welke maatregelen dat zijn, leest u hieronder. Op die manier kunnen we elkaar
veilig ontmoeten.
• Kunt u niet aan alle veiligheidsvoorschriften voldoen, maar wilt wel graag in
persoon afspreken: dan kan dat. In overleg kiezen we een andere locatie bij u in
de buurt die wel voldoet aan alle eisen. Eventuele gebruikerskosten zijn voor
rekening van AVVN.
• Videobellen kan altijd! Elkaar spreken via een beeldscherm, is natuurlijk niet
hetzelfde als een ontmoeting in levende lijve. Wij hebben inmiddels zulke
positieve ervaringen met videobellen, dat we deze mogelijkheid toch even
noemen. Elkaar zien en horen kan prima via ons professionele videobelsysteem.
Hoe kunnen we elkaar veilig ontmoeten op een tuinpark en bij een vereniging?
• Samen houden we ons aan de algemene maatregelen en adviezen van de
overheid.
• Verder houden we rekening met een paar specifieke voorschriften:
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•
•
•

•
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binnenruimte
aanwezige minimaal 10 m2 vloeroppervlak ter beschikking
Zijn schoongemaakte zit- en werkplaatsen voor het bezoek en de gastheer/vrouw;
Zijn handgel en hygiënedoekjes voor iedereen beschikbaar;
Staan deuren – waar mogelijk – open. Denk aan een vrije toegang tot
schoongemaakte sanitaire ruimte (inclusief contactpunten als deurknop, drukknop
spoelbak, kraan) met handwasmogelijkheid, zeep, papieren doekjes en
voetpedaalemmer;
Zijn kartonnen wegwerpbekers beschikbaar voor eventuele verfrissingen of
thee/koffie.
Documenten kunnen vooraf digitaal worden gestuurd. Op die manier voorkomen
we overdracht via papier of andere zaken.

In de buitenruimte
Ook in de open lucht letten we goed op dat we voldoende afstand houden en in een klein
gezelschap afspreken.
• Rondleidingen, tuinparkbezoeken e.d. met een zo beperkt mogelijk aantal
verenigingsvertegenwoordigers. Laten we van tevoren samen afspreken hoeveel
mensen aanwezig kunnen zijn, zodat de afspraak veilig kan verlopen.
• Toegang tot tuinwinkel, gemeenschappelijke schuur e.d. met maximaal 1
verenigingsvertegenwoordiger.
• De AVVN-vertegenwoordiger komt in principe niet op individuele tuinen.
• Workshops en praktijkbijeenkomsten binnen en buiten worden in ieder geval tot 1
september niet gegeven.
Aanvullende voorzorgsmaatregelen
• AVVN legt in principe een bezoek met 1 vertegenwoordiger af, tenzij -na overleg
met de vereniging- de omstandigheden zodanig zijn dat het wenselijk is dat er
meer AVVN-vertegenwoordigers aanwezig zijn.
• AVVN en de vereniging kunnen tijdens de afspraak besluiten dat het niet
verantwoord is om de afspraak voort te zetten.
• Afspraken vinden niet plaats op een privélocatie.
Vragen over corona en welke veiligheidsmaatregelen nodig zijn bij uw locatie?
In de Kennistuin van onze website leest u hier meer over:
https://avvn.nl/coronavirus-en-de-tuinvereniging
U kunt daar ook een document downloaden met sectorspecifieke tips en suggesties om
veilig met elkaar in de vereniging en op het tuinpark samen te zijn.
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