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vergaderen met VvE Metea 
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Inleiding 
VvE Metea heeft een protocol verantwoord vergaderen vastgesteld. Dit kan bijdragen om de 
gezondheid van onze medewerkers en bezoekers van vergaderingen te borgen en het risico 
op verdere verspreiding van het virus te minimaliseren. Dit protocol kan tussentijds aangepast 
worden op het moment dat er aanvullende maatregelen en/of verdere verruiming komt vanuit 
de Rijksoverheid, of dat er vanuit de praktijk blijkt dat aanscherping nodig is.  
 
Vanaf 1 april 2022 worden de algemene ledenvergaderingen weer fysiek (en in aanwezigheid 
van de VvE Manager) georganiseerd.   
 

Organisatie en risico 
VvE Metea is een landelijk opererende VvE-beheerder. Met ruim 45 medewerkers ontzorgen 
wij ruim 700 VvE’s. Een belangrijk aspect van ons werk is het voeren van vergaderingen in 
verschillende vormen: Algemene Ledenvergaderingen, vergaderingen met besturen en 
commissies, overleggen met leveranciers en/of bestuursleden/commissies ter plaatse, 
interne (werk)overleggen. 

 
Het kantoor van VvE Metea is gelegen aan de Einsteinbaan 6 te Nieuwegein. 
Bovengenoemde vergaderingen kunnen zowel intern als extern plaatsvinden. Tijdens 
vergaderingen proberen we fysiek contact tussen betrokken personen te voorkomen. 
Deze betrokken personen en doelgroepen zijn onder te verdelen in: 
 

• Medewerkers van VvE Metea. Zij zijn in het algemeen onderworpen aan een laag risico 
door gemiddelde leeftijd, gezondheid en gebrek aan fysiek contact. Echter dragen zij 
tegelijkertijd een hoger risico door meerdere contactmomenten met verschillende 
personen.  

• Leveranciers. Zij zijn in het algemeen onderworpen aan een laag risico door gemiddelde 
leeftijd, gezondheid en gebrek aan fysiek contact. Echter dragen zij tegelijkertijd een hoger 
risico door meerdere contactmomenten met verschillende personen.  

• Leden van VvE’s en leden van besturen en commissies van VvE’s. Deze zijn er in alle 
leeftijdscategorieën. Waar er sprake is van een hoge leeftijd (70+) dan wel 
gezondheidsklachten zijn zij meer kwetsbaar en zorgen dus voor een hoger risico. 

• Overige personen die indirect aan vergaderingen zijn gerelateerd. Te denken valt aan 
medewerkers/beheerders/vrijwilligers van vergaderaccommodaties. Ook zij dragen een 
hoger risico door meerdere contactmomenten met verschillende personen.  

 

Voor alle hierboven genoemde personen geldt dat zij zich uiteraard 

moeten houden aan de richtlijnen vanuit de Rijksoverheid en RIVM. 

 

Kantoorprotocol en vergaderruimtes VvE Metea 

VvE Metea hanteert tevens een kantoorprotocol i.v.m. het Corona-virus. Dit betekent onder 
andere het volgen van de hygiëne-voorschriften zoals het verplicht thuiswerken bij 
klachten.  
 

Uitgangspunten  
 
1. Bij vergaderingen waar VvE Metea aan deelneemt wordt getracht fysiek contact te 

voorkomen; 
2. Daar waar sprake is van speciale vergunningen of wettelijk regels dienen deze te 

worden opgevolgd; 
3. In dit protocol richten wij ons alleen op vergaderingen waar VvE Metea aan 

deelneemt. Voor overige maatregelen verwijzen wij naar de Rijksoverheid en RIVM.  



 

 
 
 
 
4. We gaan er vanuit dat alleen gezonde personen deelnemen aan vergaderingen en dat zij 

de algemene hygiëneregels toepassen. Personen met verschijnselen van het corona-virus 
blijven thuis. 

5. Als deze voorschriften worden nageleefd dan beperken we gezamenlijk het risico tot 
transmissie. 

 

Maatregelen vergaderen met VvE Metea  
 

• Wij adviseren te vergaderen in vergaderzalen waar gepaste afstand kan worden 
gehouden. 
 

• Wij adviseren iedere deelnemer om de algemene hygiëne regels in acht te nemen. 
 

• Wij adviseren om tijdens de vergadering in de ruimte te ventileren. Frisse lucht is 
belangrijk en helpt om de overdracht van het virus te beperken. 

 

• Het kan voorkomen dat wij niet bij de algemene ledenvergadering aanwezig kunnen 
zijn indien de VvE Manager zelf COVID-19 patiënt is en in thuisquarantaine zit. In 
overleg met het bestuur zal in dat geval altijd eerst worden bekeken of er een 
collega beschikbaar is ter vervanging. Zo niet, zullen we het bestuur verzoeken om 
de vergadering op te nemen, zodat wij voor de notulen kunnen zorgen. In het 
uiterste geval kan het voorkomen dat de vergadering geheel wordt afgezegd. 

 

Afsluitend 

Er kunnen geen rechten aan dit protocol ontleend worden. VvE Metea kan niet aansprakelijk 
gesteld worden voor de gevolgen van het (niet) naleven van dit protocol. De huidige situatie 
is voor alle betrokkenen een lastige situatie om mee om te gaan. Desalniettemin moeten  
we de(ze) beperkingen voor de volksgezondheid accepteren. Daarom willen we iedereen 
vragen om dit protocol te volgen.  
 

Nieuwegein, 24 januari 2023. Twaalfde versie. 

 


