
Protocol ‘Buiten sing-in’ 
 

I Algemeen 
 

1 Algemene RIVM richtlijn 
Veiligheidsrisico’s 

We hanteren de RIVM-richtlijn: lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19. Specifiek zijn de volgende 
maatregelen van kracht:  

• Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter 
afstand te houden.  

• Jongeren van 13 tot 18 jaar hoeven onderling ook geen 1,5 meter afstand te houden 
maar wel tot anderen (volwassenen).  

• Volwassenen spelen een grotere rol in de verspreiding van het nieuwe coronavirus. 
Daarom moeten zij wel steeds 1,5 meter afstand tot elkaar houden. 
 

2 Hygiënemaatregelen We dragen er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel 
mogelijk worden nageleefd. Denk hierbij aan: 

• Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar. 

• We dragen geen handschoenen, maar vragen iedereen vooraf thuis goed zijn handen 
te wassen. 

• We dragen geen mondkapjes, maar houden ons wel aan de regels van geen handen 
schudden en hoesten/niezen in de elleboog. 
 

3 Thuisblijf regels 
 

We passen de streng werende RIVM-adviezen en richtlijnen toe: 

• Een persoon met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis: 
o Neusverkoudheid. 
o Hoesten. 
o Moeilijk ademen/benauwdheid. 
o Tijdelijk minder ruiken en proeven. 
o Koorts boven 38 °C. 

• Personen die binnen 24 uur één van bovenstaande klachten hebben gehad blijven 
thuis. Pas na 24 uur klachten vrij mag de persoon naar de sing-in komen. 

• Als iemand in het huishouden koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten 
heeft, blijft de betreffende persoon ook thuis. 

• Als een persoon of iemand in het huishouden getest is voor COVID-19 en een 
positieve uitslag heeft, moet hij/zij wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en 
dan 14 extra dagen thuisblijven.  

 

4 Triage  We passen geen triage toe. We vertrouwen er op dat elk gemeentelid zijn 
verantwoordelijkheid neemt en bij één van eerder genoemde klachten thuis blijft. 
 

5 Inschrijving We passen geen inschrijving toe. Gemeenteleden kunnen zonder vooraf aan te melden 
naar de sing-in. Verwachting is dat er circa 200 gemeenteleden aanwezig zullen komen. 
Mocht het bezoekersaantal onverwachts flink toenemen dan zal de toegang worden 
afgesloten en de laatste mensen verzocht worden naar huis te gaan. 
 

 

  



II Op en rond het terrein 
 
1 Locatie Locatie is een voetbalveld bij csv Apeldoorn (sportpark Orderbos, Orderbos 13, 7313 HN 

Apeldoorn) 

 
 

2 Parkeergelegenheid 
 

Aan de rondweg (hieronder ‘sportpark orderbos’) kan geparkeerd worden en hier zijn 
voldoende plekken. Dit zal ook door parkeerwachten worden aangegeven. Komt u op de 
fiets dan graag de fiets parkeren bij de ingang, hier is voldoende ruimte.   

 
 

3 Ingang (aankomst) 
 

We gebruiken de hoofdingang van csv Apeldoorn 
 

4 Uitgang (vertrek) 
 

Bij afloop van de dienst gebruiken we dezelfde looproute en dient de ingang als uitgang 

5 Looproute en 
veldindeling 

Eenmaal bij de ingang volgt u de looproute zoals hierboven met pijlen aangegeven. Bij het 
veld staan pionnen opgesteld met voldoende afstand van elkaar. Elk huishouden kan bij 
een pion staan. Het is de bedoeling om gelijk aan te sluiten (van voor naar achter), volg 
hierin de aanwijzingen van de vrijwilligers. 
 

6 Tijdstip De sing-in start om 18.00. Vanaf 17.40 is het mogelijk het terrein te betreden. We vragen 
deze 20 minuten ook te gebruiken, zodat er een soepele doorloop is en niet iedereen 2 
minuten voor tijd tegelijk komt. We verwachten rond 19.00 af te sluiten. 
 

7 Toezichthouders Voor, tijdens en na de sing-in lopen er vrijwilligers rond, in herkenbare gekleurde hesjes. 
Ze bewaken bovenstaande regels op en rond het terrein en tijdens de sing-in houden ze 
zicht op de naleving van de richtlijnen, zoals het voldoende afstand houden.  

 

 

INGANG 



 

III Praktisch 
1 Toilet gebruik Er zijn geen toiletten beschikbaar op het terrein. 

 

2 Liturgie De liturgie wordt vooraf online gedeeld via de website. U kunt via uw tablet of telefoon 
meelezen. Of u kunt er voor kiezen om te printen. Zelf kiezen we ervoor om niet te 
printen, enerzijds vanuit duurzaamheid en anderzijds om contact te voorkomen bij het 
uitdelen. 
 

3 Slecht weer Neem bij slecht weer een paraplu mee en kleed u goed aan. Bij heel slecht weer zullen we 
de sing-in moeten aflasten in verband met alle apparatuur. Houdt de website van de 
Tabernakelkerk in de gaten voor een eventuele aflasting. 
 

 

 


