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Om toch Stratego evenementen te kunnen organiseren heeft SBN enkele 

maatregelen getroffen, veelal in lijn met de landelijk geldende maatregelen.  

 

Tijdens een Stratego evenement gaan wij niet in discussie over de zinvolheid van de maatregelen 

en/of de al dan niet ernst van de situatie. Uiteraard staan wij open voor feedback en verbeteringen, 

wij zoeken dus voornamelijk naar toevoegingen. 

 

Hand hygiëne – verplicht 

Aanwezigen reinigen hun handen tenminste bij: 

- Binnenkomst. 

- Bij aanvang van een nieuwe ronde, nog voordat de speelstukken stukken, klokken e.d. 

aangeraakt worden. 

Het schudden van handen zit er voorlopig niet in.  

 

SBN zorgt er voor dat er handreiniging aanwezig is, het meenemen van eigen handreiniging is 

uiteraard toegestaan en zelfs aangeraden. 

 

Afstand – verplicht 

Aanwezigen houden zoveel mogelijk de 1.5m afstand. Scheidsrechters krijgen dispensatie voor 

situaties waarin dit mogelijk is.  

 

Gezond verstand – verplicht 

 

Instructies organisatie opvolgen – verplicht 

 

Opvolgen regels variërend per locatie – verplicht 

Per locatie kunnen er speciale bepalingen zijn zoals looppaden of instructies rondom de eetpauze. 

 

Mondkapjes – optioneel 

Het dragen van een mondkapje is in principe optioneel. Voor aanwezigen die regelmatig hoesten, 

niezen, veel speeksel kwijtraken tijdens communiceren e.d. kan het dragen van een mondkapje 

verplicht worden ter bescherming van anderen. Het is verstandig je eigen mondkapje(s) mee te 

nemen. Wegwerp mondkapjes zijn bij SBN te verkrijgen voor € 3,- per stuk. Indien de voorraad op is, 

dient deze aanwezige zelf voor een oplossing te zorgen. Zelf meegebrachte mondkapjes dienen zo 

neutraal mogelijk te zijn. 

 

Handschoenen – Optioneel 

Handschoenen zijn niet verplicht en ook niet via SBN verkrijgbaar. Als je handschoenen wil gebruiken 

neem je deze dus zelf mee.  
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Aansprakelijkheid, melden en privacy 

 

Aansprakelijkheid 

SBN en de locatie waar het Stratego evenement gehouden worden zijn niet aansprakelijk voor 

eventuele besmettingen. Door mee te spelen of aanwezig te zijn accepteer je dat een eventuele 

besmetting onder eigen verantwoordelijkheid valt.  

 

Aanwezigen krijgen ruim voldoende gelegenheid om dit document te lezen en is van toepassing op 

alle aanwezigen. Het niet gelezen hebben van dit document is geen vrijwaring van de bepalingen van 

dit document. 

 

Melden 

Indien je onverhoopt besmet raakt en aanwezig bent geweest op een Stratego evenement, dan dit 

z.s.m. melden via strategobondnederland@gmail.com .Besmettingen die met 100% zekerheid na het 

Stratego evenement hebben plaatsgevonden hoeven niet gemeld te worden.  

 

Privacy 

Veel Stratego evenementen worden in horeca gelegenheden georganiseerd, een locatie kan dus 

mogelijk het opgeven van contactgegevens vereisen om aanwezig te zijn.  

 

Ook is het mogelijk dat er afspraken tussen de locatie en SBN gemaakt worden, deze zullen dan 

inhouden dat de contactgegevens van de aanwezigen gedeeld worden met de locatie indien er een 

besmetting heeft plaatsgevonden.  

 

Tot slot 

Bij zowel beginnende, milde als serieuze gezondheidsklachten geldt het advies om thuis te blijven. 

Alleen door Stratego evenementen vrij van besmettingen te houden kunnen wij deze blijven 

organiseren, hier kan iedereen dus een bijdrage aan leveren. Het niet willen missen van een Stratego 

evenement is absoluut geen reden om andere aanwezigen bloot te stellen aan mogelijke 

besmettingen. Zolang Stratego evenementen besmettingsvrij blijven kunnen er meer Stratego 

evenementen georganiseerd worden.  

 

I.v.m. nieuwigheid kan het zijn dat het tijdschema iets uitloopt. 

 

Als Stratego community zijnde hebben wij de mogelijkheid om samen deze uitdaging in goede banen 

te leiden.  

 

Aanwezige SBN bestuursleden hebben het eindoordeel m.b.t. interpretatie, onvoorziene 

omstandigheden e.d. 


