
Geachte lid,  
 
Nieuwe covid-19 maatregelen overheid 
Afgelopen dinsdag 13 oktober heeft de overheid verscherpte maatregelen aangekondigd in verband 
met de covid-19 pandemie. Raken de aangekondigde beperkingen de lessen van Amateurspalet?  
De groepsgrootte niet, omdat de maximale bovengrens onder de 30 personen is. Het advies om 
mondmaskers in publieke binnenruimte te dragen, is wel van toepassing, zodat aangeraden wordt 
een (niet-medisch) mondmasker te dragen. Vooral bij verplaatsingen in het gebouw is dat belangrijk. 
Op de werkplek zelf kan het masker afgenomen worden.  
 
Evaluatie Corona maatregelen atelier  
In de maand september is voor het eerst gewerkt met een nieuw ingericht atelier en een werkwijze 
die moet voldoen aan de geldende Corona-eisen van de overheid. Bestuursleden hebben de aanpak 
geëvalueerd door de docenten te ondervragen. De meeste gesprekken zijn gevoerd en de 
(onvolledige) resultaten zijn: 

• Klachten. Alle mensen met klachten of met leden van het gezin met Corona klachten komen niet 
naar de les. Iedereen houdt zich hieraan. 

• Aantal deelnemers per les. Leden die het gezondheidsrisico te groot achten om naar de les te 
komen, blijven thuis.  Een deel heeft opgezegd en een deel zit in een wachtstand.  
De lesgroepen die op hun maximum zitten, hebben onderling overleg gevoerd. Er is door de 
vereniging aangeboden dat een deel van de deelnemers tot het eind van het jaar les zouden gaan 
nemen een kleine groepen. Daar is geen gebruik van gemaakt. Gekozen is voor om-en-om te 
komen of via what’s app deelname en afmeldingen door te geven, zodat de groepsgrootte 
beperkt kan worden.  

• Regels houden. De afstandsregel en op de plaats blijven werken wordt goed aangehouden. Het 
geeft rust in het atelier. De inloop- en uitlooproute is onhandig via de buitendeuren. In de 
praktijk zorgt men dat het verkeer in de gang beperkt is. In de spoelkeuken moet het aantal 
aanwezigen beperkt worden tot 1 of 2.  Een eigen beker heeft niet iedereen bij zich. In de 
praktijk is het geen probleem, omdat een persoon koffie of thee zet en de afwas doet.  
Sommige docenten hebben de neiging te dicht bij te komen als ze een aanwijzing willen geven.  

• Ventileren. Gaat goed, maar men vreest de winter. Aangeraden wordt de tochtdeuren naar de 
gang te sluiten, goed te ventileren en de verwarming op temperatuur te houden. 

• Rol docent. Een aantal moet meer opletten en waarschuwen.  

• Verbeteren. Internet gaan gebruiken om deelnemers thuis te betrekken bij de les.  
De algemene conclusies zijn dat (1) de leden en docenten volop meewerken om covid-19 
besmettingen te voorkomen, (2) de nieuwe inrichting werkt en in de spoelkeuken maximaal 2 
personen tegelijk mogen zijn, (3) 1,5 m afstand houden voortdurend aandacht vraagt, omdat het 
makkelijk vergeten wordt en (4) internet – zodra het is aangelegd – gebruikt moet worden.  
Hieraan wordt sinds afgelopen dinsdag het advies om mondkapjes te dragen toegevoegd.  
Vragen en opmerkingen over deze brief aan Annemiek Verbrugh (voorzitter), Frans Berckenkamp 
(huismeester) of opschrijven in het logboek op tafel.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Annemiek Verbrugh, voorzitter 


