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Volgens richtlijnen van de rijksoverheid kunnen de dorps- en buurthuizen en
ontmoetingscentra weer open vanaf 1 juni. De openstelling is voor maximaal 30 mensen,
uitgaande van de basisregels van 1,5 meter afstand. Ons gebouw volgt de richtlijnen zoals
bepaald door het RIVM en de Rijksoverheid. Daarbij treffen wij aantal extra maatregelen om
verspreiding van het virus tegen te gaan. Wij hebben besloten om per 1 juni weer open te
gaan. In dit protocol leggen we vast hoe we dit veilig kunnen doen. Per hoofdstuk worden
de volgende zaken behandeld:

1

We hebben besloten om weer (beperkt) open te gaan als buurthuis

Vanuit de rijksoverheid gezien kunnen de buurthuizen en ontmoetingscentra weer open van
1 juni voor maximaal 30 mensen, uitgaande van de basisregels van 1,5 meter afstand. Ons
buurthuis volgt de richtlijnen zoals bepaald door het RIVM en de Rijksoverheid
1.1 Opening van ons gebouw
1.1.1 Inkomsten behouden.
1.1.2 Sociaal contact.
1.2

Het protocol:

Voorwaarde voor heropening is dat er een protocol voor coronamaatregelen aanwezig is. Om ons
buurthuis veilig te kunnen gebruiken hebben we dit protocol opgesteld.

1.2.1 Het protocol is opgesteld door het bestuur van het dorpshuis.
1.3 Randvoorwaarden (algemene gegevens van het buurthuis)
1.3.1 Ons gebouw is eigendom van onze Stichting Zaalruimte Drouwenerveen. Deze is
beheerder van dorpshuis HET VERTIER.
1.3.2 Ter informatie hebben wij dit protocol gestuurd aan onze gemeente.
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1.4

Welke openingstijden hanteren we?
1.4.1 Opening in overleg met betrokkenen met inachtneming van de door de gemeente
opgestelde regels.

1.5 Wie is verantwoordelijk voor het gebouw?
1.5.1 Het bestuur van de Stichting is eindverantwoordelijk voor het gebouw.
1.5.2

Contact persoon is A. Pepping

1.6 Wie is verantwoordelijk voor het beheer?
1.6.1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer en gebruik van het gebouw.
1.6.2 het geheel wordt uitgevoerd door vrijwilligers.

1.7 Wie zijn onze gebruikers?
1.7.1 Gebruikers zijn de verenigingen en bewoners van het dorp Drouwenerveen en
omgeving.
Zij kunnen binnen de overheidsrichtlijnen gebruik maken van de algemene ruimtes.

1.8 Zijn er andere protocollen van toepassing op het gebouw?
1.8.1 Het Huishoudelijk Reglement.

2

Routing en inrichting

Een beperkte capaciteit en anderhalve meter afstand vragen om een aangepaste inrichting en
routing in en om het gebouw. Daarvoor maken we de volgende afspraken en treffen we de volgende
maatregelen.

2.1 Het buitenterrein
2.1.1 Het buitenterrein is publiek toegankelijk.
2.2 Toegang tot het gebouw
2.2.1 Bij de hoofdingang en in de gang zal 1,5 meter in acht genomen worden.
2.2.2 Bij grote bezetting kan een zijuitgang worden gebruikt.

2.3 Capaciteit
2.3.1 Als algemene richtlijn stellen we het ruimtebeslag voor een vergaderruimte op
5 m² /pp.
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2.4 Route
2.4.1 Naar en van de toiletten zal eenrichtingsverkeer aangegeven worden.

2.5 Inrichting ruimtes
2.5.1 In de algemene ruimtes zullen tafels en stoelen zodanig geplaatst worden dat de 1,5
meter niet in het geding komt.

3

Zo treffen we extra maatregelen voor beheer en hygiëne

Het bestuur en beheer treft extra maatregelen. We maken een aantal aanvullende afspraken en
nemen een aantal maatregelen die zorgen voor een verantwoord gebruik.

3.1 Over de toegang tot de locatie spreken we af
3.1.1 Lijst gezondheidscheck van het RIVM hangt bij de ingang.
3.1.2 De locatie is alleen toegankelijk als er een beheerder/vrijwilliger aanwezig is.
3.2 Zo geven we instructies aan beheerders en gebruikers
3.2.1 Onze beheerders/vrijwilligers en bestuurders van verenigingen/gebruikers verstrekken
wij dit protocol per e-mail. Er is altijd een geprint exemplaar voorhanden.

3.3 Deze extra schoonmaak maatregelen treffen we:
3.3.1 Bij de ingang in de hal staat desinfecterende handgel zodat gebruikers bij betreden en
verlaten van ruimtes hun handen kunnen desinfecteren.
3.3.2 Contactoppervlakten en aanraakpunten(handgrepen) zullen meerdere keren gereinigd
worden.
3.3.3 Schoonmaken van sanitair op reguliere wijze.

3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4

Deze extra hygiënemaatregelen en voorzieningen treffen we:
Er worden minder tafels en stoelen geplaatst zodat 1,5 meter gehaald wordt.
Plastic scherm(folie) voor bar i.v.m. bestelling en afrekenen.
Betalen zoveel mogelijk met pin.
Op bar handgel voor desinfectie.
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4

Zo gaan we met elkaar om

4.1

Dit verwachten we van onze bezoekers
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. Was regelmatig je handen met
zeep, ook tussen de vingers. En houd 2 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.

4.1.1

4.2

Onze vrijwilligers houden in de gaten of het te druk wordt. Als dit het geval is vragen zij
nieuwe bezoekers te wachten op afstand of later terug te komen.

Zo organiseren we onze vrijwilligers

De vrijwilligers werkzaam in ons gebouw zijn allemaal op de hoogte van de voor hen relevante
onderdelen van dit protocol. Vrijwilligers geven het goede voorbeeld en laten daarmee duidelijk zien
wat we ook van bezoekers verwachten.

4.3

Zo maken we duidelijk wat we verwachten van onze vrijwilligers

4.3.1

5

Alle vrijwilligers hebben dit protocol ontvangen.

Programmeerkeuze

Bij de keuze voor de programmering hebben we rekening gehouden met doel, doelgroep en de
beschikbare ruimtes.

5.1
5.1.1

5.2
5.2.1

Voor deze doelgroep zijn we nu open
Alle verenigingen en bewoners die gebruik maken van het dorpshuis.

Deze activiteiten zijn mogelijk in ons buurthuis
Sociale bijeenkomsten.

5.2.2 Vergaderingen.

5.3
5.3.1

We hebben in de programmering rekening gehouden met de capaciteit van ons
gebouw
De grote zaal is het meest geschikt.
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5.4
5.4.1

Dit vragen we van onze huurders
De gebruikers/huurders moeten opgeven wanneer zij aanwezig zijn en met hoeveel
personen. Zij moeten zich houden aan dit protocol.

6. Vervolgstappen:
We houden de landelijke richtlijnen en voorschriften goed in de gaten. Per 1 juli wordt een
verruiming van de mogelijkheden gezien naar een openstelling voor 100 personen. Dit protocol is van
toepassing totdat de richtlijnen veranderen.

Datum: 26-5-2020
Naam: A. Pepping
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