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    Protocol Danshuis Nitsanim 

   Juli 2020 i.v.m. COVID19  

 

 

 

 

Algemeen 

Dit protocol is specifiek geschreven voor Danshuis Nitsanim. In dit protocol wordt ingegaan op een 

aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne waarmee al onze bezoekers, docenten en 

medewerkers rekening dienen te houden bij het gebruik maken van ons danshuis. Het protocol is 

gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM, het basisprotocol Danssector (versie 4 juli 2020) en de 

Noodverordening Veiligheidsregio Haaglanden (ingaand 1 juli 2020). Mocht je geïnteresseerd zijn in 

het basisprotocol Danssector en de Noodverordening Veiligheidsregio Haaglanden kun je dit per mail 

opvragen via secretaris@nitsanim.nl. In deze documenten worden gelukkig nu uitzonderingen op het 

afstandscriterium toegestaan tijdens dansactiviteiten. Dat betekent dat wij weer met de handen vast 

en in paren mogen dansen.   

 

Het organiseren van onze activiteiten 

Van nu af aan dienen alle deelnemers aan activiteiten in het Danshuis bekend te zijn. Dit is nodig om 

bij aanvang van een activiteit een goede presentielijst te hebben en het aantal deelnemers te kunnen 

vaststellen. Dat betekent dat iedereen zich van te voren per email dient aan te melden voor een 

activiteit via activiteiten@nitsanim.nl. Voor de jaarcursus gebeurt dit door je aan te melden zoals 

gebruikelijk, dit hoeft dus niet iedere week. Voor specialisatiecursussen, workshops en bals/instuiven 

is het ook verplicht om per email aan te melden en vooraf per bank te betalen. Er kan dus niet meer 

in het Danshuis aangemeld worden of bij aanvang van een activiteit toegang betaald worden. Wel 

blijft het nog steeds mogelijk om bij de bar contant af te rekenen.   

Wij mogen helaas ook maar een beperkt aantal deelnemers toelaten per activiteit. Dit is nu gesteld op 

25 deelnemers (uitgezonderd bestuur en docent). Voor de meeste jaarcursussen zal dit geen 

problemen geven, voor de andere activiteiten kan mogelijk een wachtlijst nodig zijn. Uiteraard zullen 

wij dit aantal onmiddellijk aanpassen wanneer dit toegestaan wordt. Houdt er rekening mee dat 

bezoekers ook meetellen in dit getal, dus wij vragen jullie om daar zorgvuldig mee om te gaan. Wij 

kunnen bezoekers vragen om tijdens de activiteit in de caféruimte plaats te nemen, zodat de danszaal 

beschikbaar blijft voor 25 dansers. 

Daarnaast zal iedereen bij binnenkomst een presentie/gezondheidschecklijst moeten aftekenen. Bij de 

bevestiging van je aanmelding voor een activiteit krijg je de gezondheidscheck vragen toegestuurd. 

Wij vragen je om deze vragen voor jezelf te beantwoorden, vóórdat je naar het Danshuis komt. Moet 

je één van de vragen met ja beantwoorden, dan vragen we je dringend om thuis te blijven. 

Ook zullen de lessen gestructureerd verlopen, voor wat betreft het zitten in de zaal, de pauzes en het 

omkleden na de les. Dit betekent dat je waarschijnlijk op elkaar moet wachten, om ook daar de 

benodigde afstand te kunnen bewaren. Onze garderobe/omkleedruimte is te klein voor 25 personen 

tegelijk, dus mogen er slechts 3 personen tegelijk omkleden. In de zaal hebben de stoelen een vaste 

plaats en we vragen jullie om die daar te laten staan. Het is minder gezellig maar wel noodzakelijk. 

In de keuken mogen maar 2 personen tegelijkertijd aanwezig zijn. Wij vragen jullie om dus niet zelf 

de keuken in te lopen om een drankje te pakken. Ook bij het bestellen van een drankje zullen we op 

elkaar moeten wachten. 
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Het ventilatiesysteem in ons Danshuis is op dit moment nog een recirculatiesysteem. Dit mogen wij 

niet aanzetten tijdens activiteiten. Dat betekent dat wij dus in de pauze en na afloop van de les alle 

ramen en deuren tegen elkaar open zullen zetten om zo goed mogelijk te ventileren. Op dat moment 

mogen wij geen muziek draaien. Tijdens de les zullen de ramen aan de kant van de parkeerplaats 

openstaan. Houdt daar dus rekening mee met de danskleding, neem eventueel sjaal of vest mee. Op 

deze wijze kunnen wij voldoen aan de gestelde eisen rondom ventilatie en onze activiteiten toch 

opstarten. Wij zijn wel druk bezig om de gemeente zover te krijgen dat ons ventilatiesysteem op korte 

termijn wordt gemoderniseerd. 

Bij alle activiteiten zal één van de bestuursleden aanwezig zijn en optreden als COVID-toezichthouder. 

Wij vragen jullie om begrip voor de overlast van deze maatregelen en beperkingen die de huidige 

situatie met zich meebrengt. Wij doen ons uiterste best om alle activiteiten weer op te starten, maar 

dat kan alleen met de medewerking van jullie allemaal. 

 

Wat betekent dit in de praktijk? 

• Voor alle activiteiten is vooraf aanmelden per email (activiteiten@nitsanim.nl) 

verplicht 

• Voor alle activiteiten is vooraf betalen per bank verplicht 

• Bij binnenkomst desinfecteer je eerst de handen (desinfectiemiddel staat op de 

statafel) 

• Daarna teken je de presentie/gezondheidschecklijst af (door een paraaf te zetten 

achter je eigen naam verklaar je dat je op dit moment, voor aanvang van de 

activiteit alle gezondheidsvragen met nee hebt beantwoord). Dit geldt ook voor de 

docent en medewerkers. 

• Je hangt je jas op in de garderobe/caféruimte en trekt dansschoenen aan.  

• Je tas neem je mee naar binnen en je zoekt een plaats op één van de stoelen in de 

zaal. Daar mag je blijven zitten totdat de les begint. Natuurlijk mag je ook een 

drankje halen bij de bar, neem jouw drinken wel mee terug naar je plek, zodat er 

geen rij voor de bar blijft staan. 

• Ben je bezoeker (dus geen danser), neem dan – nadat iedereen omgekleed is – 

plaats in de caféruimte, wanneer het maximum aantal deelnemers is bereikt. 

• Tijdens het dansen mogen we handen vasthouden. Moet je hoesten of niezen, stap 

dan uit de kring, hoest of nies in de elleboog en ga de handen wassen voordat je 

de kring weer inkomt. 

• Houdt bij parendansen als paar voldoende afstand ten opzichte van de andere 

paren.  

• In de pauze mag iedereen een drankje bestellen, houdt hierbij rekening met de 

gewenste afstand. Er mogen maximaal 2 personen tegelijkertijd aan de bar 

bestellen. Ga daarna weer terug naar jouw zitplaats om ruimte te maken voor de 

volgende persoon. 

• Na afloop van de les worden de klussen uit de klussenmap gedaan. Help elkaar ook 

hier om afstand te houden en geef elkaar de ruimte en tijd om de klussen veilig te 

doen. 

• Na het doen van de klussen mogen zich max. 3 personen tegelijkertijd in de 

garderobe/caféruimte omkleden. 

 

Voor alles geldt: ons gezond verstand gebruiken staat voorop! 
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