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We hebben besloten om Mellow Fest door te laten gaan

Vanuit de rijksoverheid gezien kunnen campings weer open, uitgaande van de basisregels van 1,5
meter afstand. The School of Play heeft voor Mellow Fest campingterrein ‘de Kluut’ afgehuurd, waar
ze richtlijnen volgen zoals bepaald door het RIVM en de Rijksoverheid. In deze situatie functioneert
de omgang met elkaar via RIVM richtlijnen. Er gelden wel aanvullende maatregelen voor onze
deelnemers, die worden in dit document opgenomen.

1.1

Het protocol

Voorwaarde voor doorgang is dat er een protocol voor coronamaatregelen aanwezig is. Om onze
deelnemers hun veiligheid zoveel mogelijk te kunnen garanderen hebben we dit protocol opgesteld.
Dit protocol is opgesteld door de organisatoren van Mellow Fest; te weten Xandra van Hooff en Jorus
Rompa. De inhoud van dit protocol is gestoeld op adviezen vanuit de overheid en de GGD. Dit
protocol heeft als oogpunt verantwoord te kunnen handelen gedurende de corona crisis en het
geplande festival zo veel mogelijk doorgang te kunnen geven.

1.2

Randvoorwaarden

Voorwaarde voor Mellow Fest was een leeftijd boven de 18 jaar. Er gaan enkel volwassenen mee die
in staat zijn zelf de regels in acht te nemen. De plek waar mellow Fest in 2020 plaatsvind is eiland ‘de
Kluut’ in het Veluwemeer. Op dit eiland leven de toezichthouders en zijn geen andere gasten
aanwezig dan via The School of Play voor Mellow Fest zijn ingeschreven. Van alle aanwezigen is
naam, toenaam, adres en telefoonnummer bekend. De huidige RIVM richtlijnen zijn zo dat volledige
opening van de Kluut mogelijk is mits er 1,5m afstand wordt gehouden onderling en men voldoet aan
de basisregels geldend gedurende de corona crisis.

1.3

Wie is verantwoordelijk voor de Kluut?

Midden in het Veluwemeer, vlakbij Harderwijk, ligt een klein eilandje: De Kluut. Op dit onbewoonde
eiland kun je avontuurlijk kamperen in prachtige natuur met weids uitzicht over het water. Het eiland
ontstond zo’n 60 jaar geleden door zandopspuiting na de aanleg van Flevoland. Het is ongeveer vier
hectare groot. Het eiland is weelderig begroeid met hoge bomen, dicht struikgewas, rietpalm en
heeft hier en daar grote open plekken van zand of gras.
Op het eiland is het sfeervolle tentenkamp van CampSpirit gelegen. Hier kun je overnachten in
gezellig ingerichte, authentieke tenten van traditionele nomadenvolkeren, zoals de tipi (wigwam), de
welbekende indianentent of de yurt (‘ger’ in het Mongools), de nomadentent uit Mongolië. De
tenten zijn van alle gemakken voorzien, dus geen gesjouw met kampeerspullen. Bij CampSpirit geniet
je eenvoudig en zorgeloos van het heerlijke buitenleven. Verantwoordelijk voor de faciliteiten op het
eiland en de schoonmaak ervan is eigenaresse van Campspirit: Janneke Tijsseling

1.4

Zijn er andere protocollen van toepassing op de Kluut

Voor zover bekend zijn er geen andere protocollen van toepassing. Men houdt rekening met elkaar
en volgt de algemene regels op die zijn aangesteld door de overheid voor de openbare orde.
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Routing en inrichting

Een beperkte capaciteit en anderhalve meter afstand vragen om afspraken en maatregelen.

2.1

Het buitenterrein

Het buitenterrein bestaat uit een zandopspuiting met daarop een toiletgebouw met vier
wc’s/douches. Een gootsteen waar men de afwas kan doen en handen kan wassen en verschillende
tenten voor samenzijn en slapen. Aangeraden wordt de slaaptenten enkel dit doel te laten dienen en
hier niet met anderen die niet in deze tent liggen aanwezig te zijn.

2.2

Samenzijn in gezamelijke tenten

Zaak is om personen op gepaste 1,5m afstand de ingang te laten passeren. Afspraak die hier geld,
houd rekening met elkaar en geef elkaar de ruimte.

2.3

Capaciteit

De ruimtes zijn ruim voldoende om de 1,5 meter aan te houden. Bij gebruik van picknicktafels zitten
er niet te veel mensen op korte afstand van elkaar. We hanteren hier de reguliere afstand en niet de
regels die in cafe’s gelden, met gezelschap aan tafel op kortere afstand.

3

Zo treffen we extra maatregelen voor hygiëne

We maken een aantal aanvullende afspraken en nemen een aantal maatregelen die zorgen voor een
verantwoord gebruik van de faciliteiten.

3.1
•
•
•
•
•

3.2
•
•
•
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Deze extra schoonmaak maatregelen treffen we:
Het toilet wordt om dagelijks meermaaks schoongemaakt;
De keuken wordt dagelijks schoongemaakt;
Handdoeken, theedoeken en keukendoekjes worden na gebruik vervangen en uitgewassen;
De afwas wordt na ieder eet moment gedaan;
Het is mogelijk zaken zelf extra schoon te maken. Middelen zijn hiervoor aanwezig.

Deze extra hygiënemaatregelen en voorzieningen treffen we:
Bij aankomst worden handen gewassen;
Na het bezoek aan het toilet worden handen gewassen;
Voor het eten (lunch) worden handen gewassen;

Zo gaan we met elkaar om/ gedragsregels

Iedereen houdt zich in ieder geval aan de landelijke richtlijnen. Dat betekent dat we elkaar groeten
zonder elkaar aan te raken en elkaar dus ook geen hand geven. Als je toch moet niesen of hoesten
doe je dit in je elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes om te snuiten. Neem deze zelf voldoende mee.
Was regelmatig je handen met zeep, ook tussen de vingers. En houd 1,5 meter afstand van elkaar.
Als je klachten zoals koorts (meer dan 38 graden), verkoudheid (zoals niezen, snotterigheid, hoesten,
keelpijn) of kortademigheid hebt, blijf je thuis. Wanneer een huisgenoot ziek is kom je ook niet naar
Mellow Fest. Via online kanalen zullen we je helpen om je toegangsticket aan een ander te verkopen.
Wordt je ziek na afloop van Mellow Fest laat dit dan zo snel mogelijk weten via
info@theschoolofplay.nl zodat we als organisatie ook anderen op de hoogte kunnen stellen van
(mogelijke) noodzaak tot quarantaine.

The school of play versie 1.1

Bijlage 1: Protocol handen wassen
Bron: https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/hygieneadviezenthuiszorg
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