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22 mei 2020 

 
Protocol Strandvereniging De Schelp m.b.t. het coronavirus 
 
Uitgangspunt voor het bestuur van Strandvereniging De Schelp is dat zij alle 
richtlijnen van het RIVM en de rijksoverheid overneemt i.c.m. maatregelen opgelegd 
vanuit de veiligheidsregio Kennemerland en de gemeente Velsen.  
De vereniging wil de verspreiding van het Coronavirus tot het uiterste beperken.  
Het bestuur heeft een vertaling gemaakt naar maatregelen die gelden voor alle 
leden van de vereniging.  
 
De maatregelen zijn onder te verdelen in 3 fases: 
1. Gedrag op de winterstalling waar de strandhuisjes staan bij het transport naar 

het strand; 
2. Gedrag op het strand op de dag dat de strandhuisjes worden geplaatst; 
3. Gedrag op het strand en de omliggende omgeving nadat de strandhuisjes op 

zijn plek staan. 
 

Ad 1. Gedrag op de winterstalling waar de strandhuisjes staan. 
 

- Er dient constant een afstand van minimaal 1,5 meter te zijn tussen de diverse 
mensen die betrokken zijn bij het transport. Dit is alleen anders voor de 
personen die tot hetzelfde huishouden of gezin behoren. 

- Er mogen maximaal 2 personen die bij het huisje horen bij het transport op 
de parkeerplaats aanwezig zijn.  

- Mensen met verkoudheidsklachten en/of koorts (38 graden Celsius of hoger) 
en/of benauwdheid blijven thuis en regelen vervanging die gezond is.  
 

 
 
Houd er rekening mee dat de gemeente zal komen controleren tijdens het transport of 
we ons aan de richtlijnen en maatregelen houden en dat ze boetes zullen uitdelen 
indien we ons hier niet aan houden. Daarnaast kan het zijn dat dit aanleiding is voor de 
gemeente om een noodverordening uit te vaardigen waarbij het transport wordt 
stilgelegd. Dit zou kunnen leiden tot het niet gebruik kunnen maken van het 
strandhuisje.  
We kunnen en moeten dat met zijn allen voorkomen! Kortom houd je aan de spelregels 
in ons aller voordeel zowel voor de veiligheid als voor het doorgaan van het 
strandseizoen!!! 
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Ad 2. Gedrag op het strand op de dag dat de strandhuisjes worden geplaatst. 
 

- Er mogen maximaal 2 personen die bij het huisje horen aanwezig zijn en 
werkzaamheden uitvoeren rond het plaatsen van het huisje op de dag dat het 
huisje op het strand wordt neergezet. 

- Voer alleen de noodzakelijke werkzaamheden uit en enkel als het mogelijk is 
om minimaal 1,5 meter afstand tot anderen te bewaren. Lukt dit niet, stem 
dan een dag/tijdstip met buren af om verder te werken.  

- Beperk de sociale contacten met buren en vrienden op het strand op de dag 
dat het huisje wordt geplaatst en houd altijd de 1,5 meter afstand in acht. 

- Om ook bij het dichtmaken van de onderzijde van de huisjes voldoende 
afstand te kunnen houden is het van belang bij plaatsing een dag/tijdstip af 
te stemmen met buren wie wanneer en aan welke kant van het huisje werkt. 
 

Ad 3. Gedrag op het strand nadat de strandhuisjes op zijn plek staan. 
 
De richtlijnen van het RIVM, de overheidsmaatregelen en de eventuele aanvullende 
maatregelen van de veiligheidsregio Kennemerland en de gemeente Velsen, 
brengen de volgende praktische aanpassingen m.b.t. het leven op het strand met 
zich mee: 
 

- Alleen gezinsleden van de hoofdleden mogen gebruik maken van het huisje.  
- Indien sprake is van mede-eigenaren die geen gezamenlijke huishouding 

voeren met het hoofdlid zal deze samen met het hoofdlid moeten bepalen 
wie van beide, eventueel met gezinsleden uit hetzelfde huishouden, in het 
huisje aanwezig zal zijn. 

- Bezoek is niet toegestaan. 
- De strandhuisjes mogen niet worden verhuurd of ‘uitgeleend’ aan anderen.  
- De kantine blijft gesloten. 
- Mensen die ziek worden op het strand gaan direct naar huis. Leden en 

gezinsleden komen niet naar het strand indien een van hen 
ziekteverschijnselen heeft. 

- Vermijd het binnen lopen bij buren, vrienden en kennissen op het strand. 
Indien leden vragen hebben voor buren of andere strandbewoners en dit face 
to face willen doen, lopen zij niet naar binnen maar kloppen aan en wachten 
buiten op gepaste (minimaal 1,5 m) afstand. 

- Kinderen onder de 12 jaar mogen met andere kinderen buiten spelen 
conform de regels van het RIVM. Grote groepen kinderen gaan spelen op het 
voorstrand. Probeer de kinderen zoveel mogelijk buiten te laten spelen en 
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laat ze geen gebruik maken van elkaars sanitair. Ouders blijven hierin 
uiteraard hun verantwoordelijkheid houden. 

- Elk huisje maakt gebruik van de eigen sanitaire voorzieningen. De 
gezamenlijke toiletten en douches blijven gesloten.  
De stortkokers zullen openblijven. Hiervoor zullen ter plaatse aangepaste 
gebruiksinstructies worden aangegeven zodat 1,5 meter afstand en hygiëne 
bewaakt wordt. De schoonmaakfrequentie zal verhoogd worden. 

  
Verantwoordelijkheid 
We verwachten dat iedereen goed doordrongen is van de ernst van de situatie. 
Weet dat we de komende periode bij externe partijen zoals de gemeente onder een 
vergrootglas zullen liggen. 
Naleving van de maatregelen is een collectieve verantwoordelijkheid. Hierbij gaan 
we ervan uit dat leden elkaar op eventueel ongewenst gedrag aanspreken en bij 
onduidelijkheden zullen overleggen om tot een verantwoorde oplossing komen. 
Samen moeten we deze periode zien te overbruggen. 
 
Het strand is, juist in deze spannende tijd, een fijne plek om tot rust te komen, de 
ruimte op te zoeken en buiten te zijn.  
 
 
Vriendelijke groet van het bestuur. 
 
 


