
 

Corona Protocol (versie 4) 

Gebruik Sleutelruimte  -“het Hok” 
MotorSportGroep Universiteit Twente – Geschreven door het 50ste Bestuur der MSG. 

De lente komt eraan, en de veiligheid van de motoren en hun berijders staat op het spel. 
Hiervoor is het nodig om het hok weer open te stellen. Om dit veilig te laten verlopen dient een 
lid toestemming voor een tijdslot te vragen aan de Hok commissaris, bij voorkeur via WhatsApp. 
Deze zal een planning maken wie wanneer gebruik mag maken van het hok. Het maximum 
aantal personen die aanwezig mogen zijn is vastgesteld op 2, gebaseerd op richtlijnen van het 
RIVM en de ruimte die beschikbaar is. Onderstaand zijn maatregelen/richtlijnen opgenomen. 
Lees deze goed door!  

Algemene Regels preventie Corona RIVM 
● Was vaak je handen. 
● Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog. 
● Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg. 
● Schud geen handen. 
● Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen. 
● Werk zoveel mogelijk thuis. 
● Draag een mondkapje in openbare ruimtes 

Aantal mensen: 
● Maximaal 2 personen 
● Maximaal 2 sleutelprojecten 

 

Toelichting: 
In binnenruimtes zijn op dit moment maximaal 2 personen toegestaan. Om voldoende afstand 
te bewaren mogen er niet meer dan 2 sleutelprojecten tegelijk plaatsvinden. 
 
De tijdslot indeling zal bijgehouden worden door de Hok commissaris. 
 
Het kan zijn dat er mensen aankomen die trainingsmateriaal voor de Trial of Gymkhana komen 
halen. Als dit zorgt voor een overschrijding van het maximaal aantal van 2 personen moet er 
gevraagd worden of er sleutelende mensen even het hok willen verlaten om zo veilig materiaal 
te kunnen pakken.  



 

Binnenkomst/vertrek  
● Vraag een tijdslot aan bij de Hok Commissaris 
● Sleutelen kan tijdens de openingstijden van het sportcentrum. Deze zijn: 

○ Maandag t/m vrijdag van 7:30 uur tot 24:00 uur (Sleutel inleveren voor 23:30!) 
○ Zaterdag van 7:45 uur tot 23:00 uur (Sleutel inleveren voor 22:20!) 
○ Zondag van 7:45 uur tot 18:00 uur (Sleutel inleveren voor 17:30!) 

● Gedurende de openingstijden kunnen de sleutels ook worden gehaald voor de Trial en 
Gymkhana. 

● Draag een mondkapje in het sportcentrum en in het hok. 
● Haal de sleutel bij het sportcentrum voor aanvang van het aan jouw toegewezen tijdslot. 
● Gebruik de desinfectie bij de inschrijfbalie. 
● Gebruik Latex handschoenen en houdt deze gedurende het sleutelen aan. 

Bij scheuren, nieuwe handschoenen aan! 
● Gebruik de aangebrachte 1,5m strepen, en stickers op de vloer en boven de 

werkbanken om afstand te houden. (Deze zijn conform RIVM geplaatst). 
● Bij verlaten alles schoon achterlaten, (vergeet niet de deurklink van het hok af te nemen) 
● Breng de sleutel weer terug naar het sportcentrum. 

Richtlijnen tijdens werkzaamheden 
● Tijdens het werken in het hok wordt er ten alle tijden rekening gehouden met de 

algemene regels van het RIVM. 
● Draag in het sportcentrum en in het hok altijd een mondkapje. 
● Gebruik 1 werkbank per sleutelproject, er zijn 3 werkbanken beschikbaar dus er zal geen 

dubbel gebruik nodig zijn. 
● De werkbanken dienen na gebruik schoon achter gelaten te worden.  
● Tijdens werkzaamheden aan sleutelproject worden wegwerp handschoenen gebruikt. 

De MSG stelt deze beschikbaar. 
● Zoals gewoonlijk; werk met gezond verstand en gebruik je kennis om zo verspreiding 

van het virus te voorkomen. 
● Staat er iemand in de weg om bij bepaald gereedschap te komen of wat voor andere 

reden dan ook, vraag dan even of deze persoon afstand kan nemen zodat je erbij kan. 
● Zie je iemand niet conform het protocol werken (per ongeluk of opzettelijk) spreek elkaar 

hier dan op aan. Zo blijft het voor iedereen een veilige werk omgeving. 

Aanspreekpunten 
● Eerste aanspreekpunt: (Vragen rondom hok, voorraden handschoenen, desinfectie e.d.) 

o Hok commissaris: Patrick Bos. tel: +31 6 15543657 
● Corona coördinator:  (Vragen of opmerkingen over het corona beleid van de MSG) 

o Voorzitter: Dave van As. tel: +31 6 40275143 
● Bij geen contact of overige zaken:  

o Overige bestuursleden. Contact info te vinden op onze website: msg.utwente.nl. 


