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Wij heten u van harte welkom bij Het Brabants Gevoel 
 

 

Protocol COVID-19 “Het Brabants Gevoel” 

Dit protocol is geschreven als verzoek aan gemeente Meierijstad om groepsaccommodatie  

“Het Brabants Gevoel” mede als hotelfunctie te kunnen gaan exploiteren. 

 

Algemene bepaling 

Deze algemene bepaling heeft als grondslag “Protocollen HISWA-RECRON Voor 

Groepsaccommodaties” van 07-05-2020. 

Vanaf het moment dat de groepsaccommodaties weer opengaan voor gasten staat veiligheid voorop 

voor onze gasten en medewerkers. We vinden het belangrijk om in de periode waarin 

vrijetijdsbesteding buitenshuis weer beter mogelijk wordt, een kwalitatief en veilig toeristisch-

recreatief verblijf aan de gasten te bieden. De sector groepsaccommodaties kenmerkt zich door het 

ontvangen van verschillende, veelal besloten, groepen (verschillende huishoudens, scholen en 

verenigingen). Er is een enorme diversiteit aan groepsaccommodaties en voorzieningen en daarom is 

dit een generiek protocol geschreven vanuit onze belangenorganisatie HISWA RECRON, waarbij 

maatwerk per accommodatie noodzakelijk is.  

Voor ondernemers van groepsaccommodaties geldt dat de accommodatie bij aanvang schoon en 

conform richtlijnen wordt opgeleverd. Daarna is de groep verantwoordelijk en kan de ondernemer 

niet toezien op de omgang en gebruik binnen het verblijf. De aangescherpte huisregels worden, in 

het kader van de zorgplicht, duidelijk kenbaar gemaakt aan de desbetreffende groep. De vigerende 

RIVM-richtlijnen worden daarin gevolgd.  

HISWA-RECRON zal haar leden nadrukkelijk rekenschap geven van de (nieuwe) voorwaarden van een 

1,5 meter samenleving, door middel van de protocol bepalingen zoals beschreven in “Protocollen 

HISWA-RECRON Voor Groepsaccommodaties” 07-05-2020. Binnen deze bepalingen zullen 

aanpassingen gemaakt moeten worden voor het openstellen en het gelimiteerde gebruik van 

voorzieningen of de overall maximale capaciteit op een watersport- en recreatiebedrijf. Hierdoor 

kunnen we iedereen weer op een veilige en prettige manier ontvangen en gasten een prettig verblijf 

bieden op de watersport- en recreatiebedrijven. De eerste periode vanaf opening zal het aantal 

gasten beperkt zijn en zijn de groepen controleerbaar (immers besloten groepen).  
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Een deel van de groepsaccommodaties is gericht op jeugd en jongeren in de leeftijd t/m 18 jaar. 

Daarom wordt opgemerkt dat voor samenkomsten van kinderen en jongeren na 11 mei (primair 

onderwijs) en na 1 juni (voortgezet onderwijs) de aangepaste maatregelen voor het onderwijs en de 

buitenschoolse opvang worden opgevolgd. Hierbij moet het mogelijk worden om jeugdgroepen in de 

groepsaccommodaties te kunnen ontvangen. 

De verruiming per 1 juni 2020 van bijeenkomsten en gelegenheden naar 30 personen per 1 juli naar 

100 personen lijkt ook voor groepsaccommodaties tot gevolg te hebben dat verhuur bij 

groepsaccommodaties weer beperkt tot die aantallen kunnen worden opgestart. Door 

groepsaccommodaties met de bijbehorende beperkende maatregelen weer te openen dan wel weer 

hun bedrijfsmatige activiteiten te kunnen laten uitvoeren, kunnen we naast een vertrouwde en 

veilige recreatieve omgeving voor gasten tevens continuïteit aan onze medewerkers bieden. 

Daarmee creëren we de continuïteit voor groepsaccommodaties in deze onzekere tijden. Dit is een 

investering in de toekomst!  

Daarbij is het in ieder geval mogelijk om alle zelfvoorzienende recreatieve onderkomens op een 

veilige wijze te gebruiken. Voor groepsaccommodaties geldt dit in ieder geval voor de 

accommodaties die een “hotelfunctie” of “zelfstandig accommodatie” voor besloten groepen 

aanbieden. Wij zijn er klaar voor om open te gaan! 
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Maatwerkprotocol voor groepsaccommodatie “Het Brabants Gevoel” 

 

Het Brabants Gevoel beschikt over: 

• De accommodatie (zelfstandige accommodatie) 
• De accommodatie heeft 2 persoons slaapkamers met eigen sanitair 
• Eetzaal 
• Terrein 

 
 

De accommodatie (zelfstandige accommodatie)  

• Zolang dat wordt vereist, wordt de accommodatie slechts verhuurd aan groepen waarbij de 

beschikbare kamers alleen bezet zijn door personen die tot één huishouden behoren. Het 

verruimen van dit beleid vindt plaats conform de richtlijnen van het RIVM hieromtrent. 

• Bij binnenkomst en op de deur van de accommodatie liggen de aangescherpte huisregels. 

• De accommodatie wordt met zorg schoon gemaakt conform de hygiënerichtlijnen van het 

RIVM. 

• De sanitaire ruimtes van de zelfstandige accommodaties betreft privé sanitair, en wordt op 

de dag van vertrek schoon gemaakt conform de hygiënerichtlijnen. Tussentijds behoort dat 

tot de verantwoordelijkheid van de groep; er wordt daarvoor wel extra hygiënemateriaal, 

waaronder ook ontsmettende handzeep, beschikbaar gesteld  

 

Eetzaal 

• De richtlijnen van het RIVM worden gevolgd. Bij de inrichting van de ruimte wordt rekening 

gehouden met de 1,5 m eis, tenzij het gaat om personen uit één huishouden. 

• Het is mogelijk om ontbijt, lunch en buffetten te bestellen. Dit wordt voor aan de deur 

neergezet en bezorgd. 

• Voor de ingang van de eetzaal is ontsmettingsmateriaal aanwezig welke gebruikt dient te 

worden bij binnenkomst. 
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Terrein  

• Groepen worden vooraf geïnformeerd over het betreden van het terrein. 1 persoon van de 

gehele groep mag naar binnen om zich te melden bij de ondernemer/beheerder. 

• De speeltoestellen zijn toegankelijk voor kinderen t/m 12 jaar oud en toezicht is toegestaan 

van een ouder/voogd. Bij drukte bij het betreffende toestel wordt de toegankelijkheid 

beperkt. 

• De ouders of verzorgers die toezicht houden, moeten 1,5 meter afstand tot elkaar houden.  

• Bij de ingang van de accommodatie is ontsmettingsmateriaal aanwezig welke gebruikt dient 

te worden bij binnenkomst. 

• Op diverse plaatsen op het terrein worden handreinigingsmiddel neergezet.  
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