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Per 1 juli 2020 zijn de algemene regels van de rijksoverheid weer versoepeld. Voor ons dorpshuis 
betekent dit dat de regels voor het gebruik van de vergaderzaal niet verandert; we moeten ook nu 
nog steeds 1,5 meter afstand houden, handen wassen en thuisblijven bij klachten. 

De versoepeling heeft wel consequenties voor het gebruik van de spelzaal. Binnen en buitensport is 
weer toegestaan; voor alle leeftijdsgroepen geldt dat ze normaal sportcontact mogen hebben. 
Tijdens training en wedstrijd hoeft geen 1,5 meter afstand te worden gehouden. Kleed- en 
doucheruimtes mogen weer open, maar daar geldt wel de 1,5 meter regel. Toeschouwers mogen 
niet geforceerd hun stem gebruiken (schreeuwen, spreekkoren). 

In deze tweede versie van het Corona protocol is dus toegevoegd hoe we omgaan met het gebruik 
van de spelzaal en de kleed-/douche ruimtes. 
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1 We hebben besloten om weer (beperkt) open te gaan als dorpshuis 
Na de beperkte heropening van het dorpshuis op 4 juni, gelden vanaf 1 juli soepelere maatregelen. 
De versoepeling heeft geen gevolgen voor het gebruik van de vergaderzaal zoals in de eerste versie 
van het protocol is beschreven. De 1,5 meter regel maakt dat de opstelling en het aantal personen 
niet wijzigt. Omdat er nu weer, zonder de 1,5 meter regel, binnen gesport mag worden én de kleed-
/doucheruimtes weer gebruikt mogen worden (wel met de 1,5 meter regel), moet dit protocol 
daarop worden aangevuld. 

1.1 Opening van ons gebouw 
Ons Dorpshuis vervult een belangrijke sociale-/ontmoetingsfunctie in onze gemeenschap. We willen 
op een verantwoorde wijze onze bezoekers weer de mogelijkheid geven van het gebouw gebruik te 
maken. 

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.  

Dit protocol is opgesteld door het bestuur, in nauw overleg met de beheerder van het gebouw. 
Gezamenlijk dragen we zorg voor een zo veilig en verantwoord mogelijk gebruik van ons gebouw. 

1.3 Randvoorwaarden (algemene gegevens van het buurthuis)  
Ons gebouw is eigendom van onze stichting. Ter informatie hebben wij dit protocol gestuurd aan 
onze gemeente. 

1.4 Welke openingstijden hanteren we? 
We kiezen ervoor voorlopig alleen voor besloten en geplande activiteiten van gebruikers open te 
gaan. Open inloop is voorlopig niet mogelijk. 

Voor de spelzaal geldt ook dat er geen open inloop mogelijk is. Regulier gebruik door OBS de Flint en 
SVDB (maandag gym, dinsdag/woensdag volleybal) zijn toegestaan. Andere gebruikers zullen, zoals 
gebruikelijk, eerst moeten reserveren, waarbij dit protocol dan ook zal worden toegelicht. 

1.5 Wie is verantwoordelijk voor het gebouw? 
Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het gebouw. Voor de inhoud en naleving van dit protocol 
hebben we een contactpersoon aangesteld. Dit is de secretaris (M. Temmink, 
secretaris@eekhofekehaar.nl, 06-33109838) 

1.6 Wie is verantwoordelijk voor het beheer?  
De verantwoordelijkheid van het dagelijkse beheer is door het bestuur gedelegeerd aan de (betaald) 
beheerder. 

1.7 Wie zijn onze gebruikers? 
Vaste gebruikers kunnen binnen de overheidsrichtlijnen gebruikmaken de vergaderruimte, met een 
beperking op het aantal bezoekers. 

De spelzaal is geopend voor regulier gebruik door OBS de Flint en voor sportvereniging SVDB. 
Incidentele gebruikers moeten vooraf reserveren. 

1.8 Zijn er andere protocollen van toepassing op het gebouw? 
Er zijn geen andere protocollen van toepassing. 
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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 
Het buitenterrein (parkeerterrein) is vrij toegankelijk. Gezien de beperkte capaciteit in de 
vergaderzaal, zal het buitenterrein geen probleem zijn voor bezoekers om zich aan de 1,5 meter 
richtlijn te houden. Zeker wanneer het dorpshuis gesloten is, is het ieders eigen verantwoordelijkheid 
zich te houden aan de 1,5 meter richtlijn op het buitenterrein. 

Middels een poster op de deur bij de ingang zal hierop gewezen worden. 

2.2 Toegang tot het gebouw: vergaderen  
De hoofdingang zal blijven dienen als toegang voor bezoekers tot het gebouw. Door een looproute 
binnen in het pand kan geborgd worden dat bezoekers bij binnenkomen en/of verlaten van het 
gebouw niet onbedoeld de 1,5 meter richtlijn niet kunnen naleven. De looproute wordt aangegeven 
door A4-tjes met pijlen op de vloer/deuren. 

2.2.1 Capaciteit 
Het aantal bezoekers in de vergaderzaal is maximaal 9 personen. 

2.2.2 Route 
Door een looproute binnen in het pand kan geborgd worden dat bezoekers bij binnenkomen en 
verlaten van het gebouw niet onbedoeld de 1,5 meter richtlijn niet kunnen naleven. Zie 
onderstaande tekening. 
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2.2.3 Inrichting vergaderzaal 
De kleine- en grote vergaderzaal worden gecombineerd tot één vergaderzaal. In de vergaderzaal 
worden de tafels opgesteld zodat bezoekers kunnen zitten met een onderlinge afstand van 1,5 
meter. De 1,5 meter is ook mogelijk bij opstaan van de tafel en verlaten van de ruimte (terwijl 
anderen blijven zitten). Tegelijkertijd is het voor de beheerder mogelijk uit te serveren op 1,5 meter 
afstand. Zie onderstaande figuur.  
 

 
 
Toiletten 
Er zijn twee toiletruimtes (dames en heren, ieder met meerdere WC’s/urinoirs). Bezoekers wordt 
gevraagd zo min mogelijk het sanitair te gebruiken. Mocht het toch nodig zijn, dan mag maximaal 
één persoon tegelijkertijd een toiletruimte gebruiken. Gezien het beperkt aantal toegestane 
bezoekers kan toiletbezoek onderling worden afgestemd. Als twee bezoekers tegelijkertijd een 
toiletruimte willen gebruiker, wacht er één op gepaste afstand tot de toiletruimte weer vrij is. 
 
Op toilet wordt een melding gehangen dat ieder wordt gevraagd om het toilet netjes achter te laten. 
Daarvoor worden hygiënische wegwerpdoekjes neergelegd. 
 
2.3 Toegang tot het gebouw: sporten 
De zij-ingang bij de kleedkamers zal blijven dienen als toegang voor sporters naar de spelzaal. 

2.3.1 Capaciteit spelzaal 
Er is geen formele beperking aan het aantal bezoekers van de spelzaal. Vanuit het dorpshuis stellen 
we als beperking: 

• Het aantal aanwezigen tijdens trainingen of wedstrijden is vergelijkbaar met het aantal dat in 
voorgaande jaren deelnam aan (soortgelijke) trainingen. 

• Er wordt geen publiek toegestaan tijdens trainingen of wedstrijden, gelet op de beperkte 
ruimte ‘buiten het veld’. 
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2.3.2 Kleed- en doucheruimtes 
Gezien de beperkte omvang en de lay-out van de kleed- en doucheruimtes, worden deze niet 
gebruikt. De kleedruimte wordt alleen gebruikt als doorgangsruimte richting de spelzaal.  

Sporters wordt gevraagd om in sportkleding te komen, zodat er niet omgekleed hoeft te worden. Het 
verwisselen van schoeisel en uittrekken van (trainings)jas en trainingsbroek gebeurt in de spelzaal. 
(Sport)tassen kunnen tijdens de training/wedstrijd in de toestellenberging worden  

Omgekeerd gebeurt het omkleden na het sporten ook in de spelzaal; er wordt niet gedoucht.  De 
spelzaal wordt via de kleedkamers en de zij ingang verlaten. 

2.3.3 Route 
Voor de spelzaal blijft de ingang zoals hij was, aan de zijkant, via de kleedkamers. Om in de 
kleedkamer “opstoppingen” te voorkomen, worden deze alleen gebruikt als doorgangsruimte. 

2.3.4 Inrichting ruimtes 
Toiletten 
Er zijn twee toiletruimtes, één in elke kleedruimte. Bezoekers wordt gevraagd zo min mogelijk het 
sanitair te gebruiken. Mocht het toch nodig zijn, dan mag maximaal één persoon tegelijkertijd een 
toiletruimte gebruiken. Gezien het beperkt aantal toegestane bezoekers kan toiletbezoek onderling 
worden afgestemd. Als twee bezoekers tegelijkertijd een toiletruimte willen gebruiker, wacht er één 
op gepaste afstand tot de toiletruimte weer vrij is. 
 
Op toilet wordt een melding gehangen dat ieder wordt gevraagd om het toilet netjes achter te laten. 
Daarvoor worden hygiënische wegwerpdoekjes neergelegd. 
 
2.3.5 De nazit 
Nazitten na de wedstrijd kan alleen in de vergaderzaal en alleen wanneer deze op dat moment niet 
gebruikt wordt door andere bezoekers. 
 
De spelregels voor het gebruik van de vergaderzaal staan in paragraaf 2.2. Met dien verstande dat de 
deur tussen de spelzaal en de hal/garderobe gebruikt kan worden. De looproute en andere regels in 
het vergaderdeel blijft van kracht. 
 

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  
Het dorpshuis is alleen toegankelijk, na reservering en wanneer een beheerder aanwezig is. Het is 
praktisch en qua kosten niet mogelijk om het sleutelplan te herzien/sleutels in te trekken; daarmee is 
toegang voor mensen met sleutel nog steeds wel mogelijk. Bij de ingang zal een poster worden 
gehangen waarop staat dat toegang alleen toegestaan is na reservering en in aanwezigheid van de 
beheerder. 

3.2  Zo geven we instructies aan beheerders en gebruikers 
De beheerder is betrokken bij de totstandkoming van het protocol. 

Een afvaardiging van de stichtingen en verenigingen die gebruik maken van het dorpshuis, zitten in 
het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur wordt geïnformeerd over dit protocol. Daarnaast zal 
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de samenvatting van het protocol op de website beschikbaar komen en zal in het Mededelingenblad 
worden gepubliceerd. 

Gebruikers worden zo geïnformeerd via de leden van het Algemeen Bestuur, via de website, via de 
social media en via een poster bij de ingang. 

3.3  Deze extra schoonmaak maatregelen treffen we: 
Gezien het beperkte gebruik van het dorpshuis (qua aantal activiteiten en aantal deelnemers) in deze 
periode, vindt de schoonmaak op de reguliere wijze plaats, met als aanvullingen: 

• Voor en na elke bijeenkomst worden contactoppervlakken en aanraakpunten 
schoongemaakt (tafels, deurklinken,…). 

• Bezoekers wordt gevraagd zo min mogelijk gebruik te maken van het sanitair. Na elke 
bijeenkomst wordt het sanitair op de reguliere manier schoongemaakt, waarbij extra 
aandacht is voor de contact oppervlakken. 

• Tijdens en na elke bijeenkomst worden contactoppervlakken in de keuken vaker gereinigd. 

3.4 Deze extra hygiënemaatregelen en voorzieningen treffen we: 
• Bezoekers worden bij betreden gevraagd of: 

o zij/hij verkoudheidsklachten heeft zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, 
lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius; Zo ja: dan krijgt de bezoeker geen 
toegang. 

o zij/hij of huisgenoten verkoudheidsklachten en koorts (38 graden of hoger) hebben; 
Zo ja: dan krijgt de bezoeker geen toegang. 

• Bezoekers wassen de handen bij binnenkomst; om handen te drogen zijn wegwerp 
handdoekjes beschikbaar. 

• Er staan minder stoelen en tafels dan gebruikelijk (zie hierboven). 
• We maken gebruik van melkcupjes en suikerzakjes. 
• We maken gebruik van wegwerp bekers (zowel voor koffie/thee als voor fris/bier/borrel). 
• Er wordt via PIN, bij voorkeur contactloos betaald. 
• De beheerder heeft aangegeven tijdens haar werk wegwerphandschoenen en gelaatsscherm 

te willen gebruiken. 

4 Zo gaan we met elkaar om 
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 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.   

4.1 Dit verwachten we van onze bezoekers 
We verwachten dat bezoekers zelf in de gaten houden dat men zich aan de 1,5 meter- en andere 
richtlijnen van de overheid houden. 

Bezoekers maken alleen gebruik van het dorpshuis na reservering; bij de activiteit is de beheerder 
aanwezig. Uitzondering daarop zijn het reguliere gebruik van de spelzaal door OBS de Flint en door 
sportvereniging SVDB. 

Bezoekers maken zo min mogelijk gebruik van het sanitair. 
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4.2 Zo maken we duidelijk wat we verwachten van bezoekers 
Bij de hoofdingang en bij de zij ingang hangen we een poster met daarop wat we van onze bezoekers 
verwachten. 

4.3 Zo organiseren we onze vrijwilligers 
Vooralsnog worden er geen activiteiten georganiseerd waar vrijwilligers betrokken zijn in de 
organisatie. 

4.4 Zo maken we duidelijk wat we verwachten van onze vrijwilligers 
Vooralsnog niet van toepassing. 

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

5.1 Voor deze doelgroep zijn we nu open 
In principe zijn we open voor alle gebruikers; we staan geen activiteiten toe specifiek voor mensen in 
de risicogroepen (70 jaar en ouder en mensen met een onderliggende aandoening), zoals 
bijvoorbeeld de kaart(mid)dagen. 

5.2 Deze activiteiten zijn mogelijk in ons buurthuis 
Vooralsnog zijn wij alleen geopend voor vergaderingen en bijeenkomsten tot en met 9 personen. 

Reguliere sport en spel activiteiten van OBS de Flint en sportvereniging SVDB kunnen ook 
plaatsvinden. 

5.3 We hebben in de programmering rekening gehouden met de capaciteit van ons 
gebouw 

Zie paragraaf 5.2 

5.4 Dit vragen we van onze huurders 
Niet van toepassing. 

6. Vervolgstappen: 

We houden de landelijke richtlijnen en voorschriften goed in de gaten. Het protocol staat vooralsnog 
als vast agendapunt op de vergaderingen van het dagelijks bestuur. 

Dit protocol is van toepassing totdat de richtlijnen veranderen.  

 
Datum: 1-7-2020 
Naam: M. Temmink (secretaris) 


