Stichting Ramtorenschip Buffel
Datum: 14-10-2020 (versie 07)

Protocol Onderhoudswerkzaamheden Buffel
1. Inleiding
De Nederlandse corona-aanpak is erop gericht het virus maximaal te controleren,
besmettingen terug te dringen, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de
samenleving te beschermen. De meeste maatregelen zijn in principe tot en met half
november 2020 van kracht.
Veel van onze vrijwilligers behoren op basis van hun leeftijd tot de risicogroep!
Samenkomsten en evenementen
Met enige uitzonderingen zijn samenkomsten verboden. Er zijn enkele uitzonderingen,
waar onder: -Samenkomsten die noodzakelijk zijn voor de voortgang van de dagelijkse
werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties mogen doorgaan met
maximaal 30 personen, en als er 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden.
Alle evenementen zijn in beginsel verboden .
(www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19)
2. Onderhoud aan boord van de Buffel.
Veel van de lopende werkzaamheden hebben momenteel geen directe urgentie, echter
“een schip zonder onderhoud gaat langzaam achteruit” zo leert de ervaring.
‘Museumschip Buffel gesloten’ betekent in ons geval “gesloten voor publiek “. Wel
beperkt toegankelijk voor noodzakelijk onderhoud en toezicht/controle door, daar voor
aangewezen vrijwilligers (onderhoudsploeg).
3. Voorschriften aan boord.
De 1.5 meter regel geeft zo zijn beperking door indeling en afmeting van de
ruimtes aan boord. Op basis van deze beperking is toegang van personen
beperkt. Ook geldt dat vrijwilligers zelf verantwoordelijk zijn voor het juist
naleven van de voorschriften en richtlijnen waarbij individuele veiligheid en van
collega vrijwilligers voorop staat.
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Men dient zich in te schrijven (boek kassa) bij aanvang en einde van de
aanwezigheid aan boord. Hiermee accepteert men ook formeel de geldende
corona-gedragsregels aan boord.
Toegang aan boord door de onderhoudsploeg betekent toegangshekken in
gesloten toestand houden, maar niet met ketting afsluiten (dit i.v.m vluchtweg).
Inschrijven bij aan boord gaan door de onderhoudsploeg betekent automatisch
akkoord gaan en opvolgen van de Buffel veiligheidsprocedures en de Corona
richtlijnen van de overheid (RIVM).
Minimaal 2 personen op basis van veiligheid, maximum 4 personen per dek op
basis van afmetingen beschikbare ruimtes, dit met een maximum aantal
personen aan boord van 12. Dit alleen als de 1,5 meter afstand in acht kan
worden genomen.
Toilet ruimten zijn toegankelijk voor max. 1 persoon.
Looproutes aan boord dienen in acht te worden genomen om 1,5 afstand te
kunnen waarborgen. (Door 1,5 meter afstand te houden is de kans kleiner dat
mensen elkaar besmetten).
Genoemde richtlijnen zijn van kracht zodra men de gangway op stapt.

4. Coördinatie en geplande werkzaamheden.
Voor de coördinatie boordbezoek geldt een centrale regeling, door 2 personen beheerd;
door een (bestuurlijk) aangestelde-, coördinator en een vervanger.
Werkzaamheden door vrijwilligers, aan boord dienen aangemeld te worden via
Toprooster en kunnen pas uitgevoerd worden na goedkeuring coördinatoren/bestuur.
t.w. 1) Coördinator Wim Quirijns 2) Coördinator Ed Wijbrands. . 3) Piet Hillebrand
(Bij niet beschikbaar zijn kan bovenstaande rol wisselen)
Boordbezoek moet altijd gerelateerd zijn tot onderhoud en/of ondersteuning exploitatie
of een door het bestuur vastgestelde reden. Coördinatoren bepalen in overleg de
dag(en) van de week en tijden waarin de bedoelde werkzaamheden plaats vinden.
Vrijwilligers onderhoud dienen zich een week van tevoren in te roosteren in Toprooster
i.v.m. planning openen/sluiten schip !
Boordbezoek van externe instanties (Inspecties, BMB , onderhoudsvertegenwoordiger)
alleen op uitnodiging en begeleiding van een daarvoor opgeroepen vrijwilliger.
5. Planning (onderhoud) werkzaamheden.
Aanwezigheid van onderhouds- en exploitatievrijwilligers kan onafhankelijk plaats vinden
mits vooraf aangegeven is welke werkzaamheden worden uitgevoerd (onderhoudsplan
zie bijlage.) en als er een maximum van 4 aanwezigen per dek gehandhaafd blijft.
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6. Persoonlijke beschermingsmiddelen:
Naast de in de veiligheidsprocedures voorgeschreven Persoonlijke Beschermings
Middelen (PBM’s) zijn mondkapjes beschikbaar die gedragen kunnen worden bij
werkzaamheden en/of aanwezigheid in de ruimten onderdeks van de Buffel, waarbij
meerdere mensen aanwezig zijn, (sterk aanbevolen).
7. Overige maatregelen:
- Bord per dek met: Houd afstand (RIVM), volg de looproute.
- Desinfecterende middelen(desinfecteren van trapleuningen, toiletten, etc.).
- In de toiletruimten, borden plaatsen “max. 1 persoon toegang”.
- Looproute markeren.
Uitstaande werkzaamheden met max. toegestane aantal personen:
Het uitgangspunt op dit moment is; om werkzaamheden binnen de, door de overheden
meest actuele opgelegde restricties uit te voeren, om zo de algemene
onderhoudsconditie van de Buffel up-to-date te houden.
Het bestuur doet een dringend beroep op uw allen om bovenstaande regels en de
actuele voorschriften van de overheden streng in acht te nemen.

Namens Bestuur Ramtorenschip Buffel: E. Wijbrands
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(Bijlage) Onderhoudsplanning door vakgroep coördinatoren in te vullen:
Datum:………………………
Onderwerp

Maatregel

Uitvoering

Aantal
personen

Controle/Inspectie

2 a 3 maal per week of zo veel als
noodzakelijk geacht wordt.

Piet, Hans en Jan.

Organisatie

Logboek weer nieuw leven
inblazen! (betreft iedereen die aan
boord wat aanbrengt, corrigeert
en/of aanpast).

Circulatieplan

Is iets wat moet worden opgestart
Geeft tijd voor leerproces voor het
bezoek weer wordt toegelaten.
Losse spullen opruimen zoals
bedoeld. Onder strikte
voorwaarden en met van te voren
vastgestelde urgentie.
Tijdelijke opslag op tanktop.
Regelmatig nathouden van dek in
tijden van langdurige droge
periodes, dit om houtkrimp te
voorkomen.
Ontroesten en Schilderen.
(instructies nog opstellen. Ponton
vereist, er is contact met Gerrit.)

Rondgang over en in het schip waarbij
vitale delen en installaties gecontroleerd
worden. (o.a. lekkage, bilge, alarmen,
verwarming, electra, brandstoftank,
sporen van inbraak cq vandalisme.
Als gevolg door de beperking in
contacten moet duidelijk onderscheidt
gemaakt worden welke werkzaamheden
zijn gedaan en wat nog gedaan moet
worden.
Eenmaal ingesteld is dit eventueel ook
van toepassing bij ingang “open voor
publiek”.
Betreft het verpakken kerstversiering en
afvoeren onbruikbaar geworden
materiaal. Brandbeveiliging verzoek.
Bestemming nog bepalen.
m.b.v. dekwasslang. Er dient een
schema opgezet te worden
(wie/wat/wanneer).

Hans, Wim
Hans, Piet

Volgens de huidige procedure vraagt het
niet meer dan 2 personen en kan o.i.
afzonderlijk van de overige activiteiten
plaats vinden.
Wegens beperkte ruimte met niet meer
dan 2 personen (1,5 meter)
werkzaamheden uitvoeren.
Deze platen komen te hangen op
plekken waar bezoekers ruim kunnen
passeren (1,5 meter). We maken gebruik
van Guide-ID, de bezoekers krijgen een
‘Podcatscher’ mee waar, per informatie
paneel gesproken tekst op staat. D.m.v.
een infra rood sensor op de
genummerde panelen kunnen zij extra
achtergrond informatie beluisteren.
Met niet meer dan max. 2 personen per
besloten ruimte als de min. afstand 1,5
meter in acht kan worden gehouden.
(Maandag)

actie Leen/Wim

Het proces wordt begeleidt door Agnes
Vucht (bureau RaadSaam).

Will W is de Buffel
focal point.

Wordt opgenomen in de
onderhoudsopzet, is mede afhankelijk
van het ‘Buitink programma’.

Wim Q/ Hans

Tanktop

Houtdraaibank
Dek

Scheepshuid.

Pantry

Upgrade is bijna voltooid.

Tentoonstelling

Inrichten, Verwijderen oud
tentoonstelling materiaal en
opslaan. Nieuwe tentoonstelling
panelen ophangen. Panelen
worden op bestaande
‘blackboards’ geplaatst in logische
loop route (op advies van
Gerrit/Ed).

Schoonmaken schip en
onderdekse ruimten.

Kuildek, stofzuigen, afstoffen,
koper poetsen, toiletten, vloeren,
koffieautomaten, stofzuigen,
afstoffen etc. Desinfecteren waar
gewerkt is, zoals trapleuningen,
koffieautomaat etc. (i.v.m. eigen
veiligheid vrijwilligers)
i.s.m. Stadsmuseum, Droogdok,
Buffel wordt deze registratie
uitgevoerd.
Revisie en conservering

Collectieregistratie

Staand want

Wim Q

WILL F

Will

Wim P/ Jan L

actie Will W en
Ronald.
Support Ed.

Will, Agnes
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