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Protocol Coronamaatregelen  
 
1 juni 2020 
 

 

 

Inleiding:  

Coronamaatregelen kunnen ons nog lange tijd bezig houden. Om onze dorpshuisfunctie in de 

gemeenschap te kunnen blijven vervullen, is het noodzakelijk om structurele maatregelen te treffen. 

Die maatregelen hebben, onder andere, ten doel om onze gebruikers en gasten te laten zien dat hun 

persoonlijke veiligheid bij ons bovenaan staat. In dit protocol vermelden wij onze maatregelen en de 

regels waaraan de protocollen van de verenigingen moeten voldoen.  

Dwingende controle op naleving is niet mogelijk en onwenselijk. De landelijke gedragsregels zijn 

duidelijk en we doen hier een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van onze gebruikers en 

gasten.  

 

‘Samen krijgen wij corona onder controle’ 
 

 

  

http://www.dorpshuiskloosterhaar.nl/
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 Wettelijke kaders bij opening Horeca 

Horeca – 1 juni 2020 vanaf 12 uur  

Restaurants en cafés mogen open, onder de volgende voorwaarden:  

 Een maximum van 30 gasten (exclusief personeel)  

 Bezoekers moeten reserveren  

 Vanaf drie personen wordt er gehandhaafd, daarom kunnen ook tweetallen die geen 
gezamenlijke huishouding vormen binnen 1,5 meter van elkaar zitten 

 In een checkgesprek vooraf tussen medewerker dorpshuis en gast wordt ingeschat of een 
bezoek risico’s oplevert  

Terras  

Op terrassen geldt geen maximum aantal personen. Wel moet iedereen aan een tafel zitten en 1,5 
meter afstand tot elkaar houden (behalve mensen uit hetzelfde huishouden). Evenals in de publieke 
ruimte vindt handhaving van de 1,5 meter plaats vanaf drie personen. In dit geval gebeurt deze 
handhaving primair door de beheerder/locatie-medewerker. Dit laatste is ook van toepassing in de 
binnenruimte van de horecagelegenheden.  

 Vooraf reserveren is verplicht voor binnen. Reserveren aan de deur geldt ook als vooraf 

reserveren.  

 Bij de ingang nemen klanten een geplastificeerd bierflesje mee waarmee wij het aantal 

klanten controleren. 

 Willen mensen naar binnen dan vindt er een checkgesprek plaatsvinden door de aanwezige 

medewerker(s). 

 Gasten mogen met maximaal 2 personen aan tafel zitten. Vanaf 3 personen wordt er 

gehandhaafd, daarom kunnen ook tweetallen die geen gezamenlijk huishouding vormen 

binnen 1,5 meter van elkaar zitten. Met meer personen is dus niet toegestaan. Gezinsleden 

uit hetzelfde huishouden mogen wel met meer personen aan tafel. 

 Per ingang van 1 juli 2020  mogen wij maximaal 100 personen in het dorpshuis ontvangen. 

100 gasten is in geen enkele ruimte te realiseren. Bij reserveringen voor activiteiten wordt in 

overleg met de beheerder Evelien gekeken wat er mogelijk is binnen de geldende afspraken. 

 Indien er meer activiteiten op hetzelfde moment plaatsvinden dan maken wij gebruik van de 

twee verschillende ingangen. Op deze manier kunnen wij zorgen voor de veiligheid van ons 

personeel en onze klanten. 

 

  

http://www.dorpshuiskloosterhaar.nl/
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Verenigingen en andere gebruikers 

 

Twee relaties zijn hierbij belangrijk: 

- De relatie tussen stichtingsbestuur (vertegenwoordigd in de beheerder Evelien) en 

verenigingsbestuur (namens de vereniging een persoon die verantwoordelijk is voor het 

toezicht op de afspraken die gelden in het dorpshuis). 

- De relatie van een verenigingsbestuur naar hun leden toe.  

1. Het stichtingsbestuur voert overleg met de verenigingsbesturen over de wederzijdse 
verwachtingen. 

 Het bestuur van het dorpshuis wordt vertegenwoordigd door de beheerder – Evelien. 
2. Het bestuur van de stichting stelt ruimten ter beschikking aan verenigingen voor hun 

activiteiten. 

3. Het bestuur van de stichting stelt de verenigingen op de hoogte van de gewenste 

protocollen. Het protocol wordt door de beheerder naar alle gebruikers/verenigingen 

gemaild. 

4. Het is aan de verenigingsbesturen om met hun leden overeen te komen hoe om te gaan met 

de corona-problematiek binnen het beleid van het dorpshuis.  

5. De verenigingen dienen een eigen protocol in bij het stichtingsbestuur / beheerder, waarin 

ze aangeven hoe ze  aan de het protocol en de geadviseerde gedragsregels gaan voldoen. 

Hierbij nemen ze ook de verantwoordelijkheid om na te zien op het handhaven van corona-

beleid, zoals in hun protocol beschreven. Per gebruiker / vereniging wordt een corona 

verantwoordelijke doorgegeven aan de beheerder van het dorpshuis.  

6. Voor gebruik van de ruimten en het starten van de activiteiten moet het verenigingsprotocol 

ingediend zijn en goedgekeurd zijn door het stichtingsbestuur.  

De meeste verenigingen zullen binnen hun ledenbestand leden hebben met een kwetsbare 

gezondheid, de zogenoemde risicogroepen. Mensen die ernstiger ziek worden van het coronavirus 

zijn mensen van 70 jaar en ouder en mensen met een onderliggende aandoening. Wij vragen de 

verenigingen toe te zien op deze kwetsbare groep. Voor hun geldt: wees extra voorzichtig! Het kan 

verstandiger zijn om voorlopig nog zo veel mogelijk thuis te blijven. 

Verenigingsprotocol 

In het verenigingsprotocol moet aandacht zijn voor de geadviseerde gedragsregels, de anderhalve 

meter tijdens lopen en de anderhalve meter tijdens de activiteit. Daarnaast moeten de extra hygiëne 

maatregelen vermelden die op hun activiteit en vereniging van toepassing zijn.  

De verenigingen moeten zelf een protocol opstellen waarmee ze de leden informeren over de 

toegepaste maatregelen. Dit verenigingsprotocol moet ingediend en goedgekeurd zijn 

stichtingsbestuur.  

Daarnaast moeten zij een toezichthouder vermelden in hun protocol, die voor, tijdens en na de 

activiteit toezicht houdt op het naleven van het verenigingsprotocol. 

http://www.dorpshuiskloosterhaar.nl/
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Aangezien de ruimtes ook gebruikt worden als horeca ruimten en er vaak koffie, thee of andere 

drankjes genuttigd worden, zal de overheid ook de verenigingsactiviteiten als horeca-activiteit zien. 

Het checkgesprek bij binnenkomst is dus ook van toepassing bij verenigingen. Dit checkgesprek is als 

bijlage in dit Stichtingsprotocol opgenomen.  

Verenigingen ondertekenen het protocol en geven hiermee aan op de hoogte te zijn en 

verantwoordelijkheid te nemen voor de door hun te nemen maatregelen.  

Stoelen en tafels in de opstelling laten staan! Deze niet verplaatsen, mits in het verenigingsprotocol 

opgenomen en door het stichtingsbestuur goedgekeurd. In dit laatste geval, dient alles weer in 

originele opstelling teruggeplaatst worden.  

Eventuele stoelen voor de muziekvereniging en de zangvereniging staan in de hoek.  Deze stoelen 

moeten ook hier weer terugplaatsen. Er mogen geen extra stoelen geplaatst worden aan de vaste 

opstelling. Deze stoelen worden alleen voor de muziek of de zang gebruikt. En zullen de dag na het 

gebruik gereinigd worden.  

Voor het zetten van de koffie/thee, het uitschenken en de barwerkzaamheden moet er één persoon 

aangewezen worden, dit om het aantal contactmomenten te verkleinen. Voor het gebruik van de 

benodigde spullen, eerst handen wassen. Eventueel kan vooraf de handgreep van de kan 

schoonmaakt worden met de op tafel aanwezige middelen. 

Gebruikte glazen mogen niet hergebruikt worden. Gebruikte kopjes en schoteltjes na gebruik direct 

in de vaatwasser plaatsen.  

Er zijn handschoenen aanwezig mocht dit voor een gebruiker of medewerker gewenst zijn. Bijv. bij 

het koffieschenken.  

Geadviseerde gedragsregels 

Naast de in dit protocol genoemde maatregelen die wij moeten nemen, moeten we ook duidelijk 

maken welk gedrag wij van gebruikers en gasten verwachten. We sluiten aan bij de overheid 

ingestelde gedragsregels, en daarnaast zijn specifieke adviezen ten aanzien van het gedrag nodig 

omtrent het gebruik van ons gebouw en het omliggende terrein. We moeten niet in de situatie 

komen dat wij naleving van de gedragsregels moeten controleren en afdwingen.  

De algemene geadviseerde gedragsregels zullen bij de ingangen en eventuele specifieke 

gedragsregels zullen op de relevante plaatsen te lezen zijn. 

Algemene gedragsregels – zie poster hieronder! 

 Was vaker je handen 

 Nies in je elleboog 

 Gebruik papieren zakdoekjes 

 Schud geen handen 

 Houd 1,5 meter afstand van elkaar 

 Bij verkoudheid of bij (lichte) klachten thuis te blijven 

 Bij benauwdheid en/of koorts vragen wij iedereen in het huis thuis te blijven 
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Anderhalve meter tijdens het lopen 

 

Uitgangspunt is dat we onze gebruikers en gasten helpen om de onderlinge afstand van anderhalve 

meter te bewaren. Om dit te realiseren hebben wij op diverse ruimtes restricties op het maximaal 

aantal personen in die ruimte. Deze staan hieronder vermeldt. Daarnaast hebben wij in de 

Noaberzaal onder het lage deel een vaste opstelling van de tafels. Deze opstelling mag niet gewijzigd 

worden door de verenigingen, gebruikers en gasten. Ook in het café is een vaste opstelling om de 

afstand op de looppaden naar de in- en uitgang, de kassa en de toiletten te waarborgen. Eventuele 

uitzonderingen op het aanpassen van de vaste opstellingen moeten worden vermeld in de 

protocollen van de verenigingen en gebruikersgroepen, die door het stichtingsbestuur akkoord 

bevonden moeten worden. 

Maximum aantal personen per ruimte 

 

Hal hoofdingang: maximaal 2 persoon. 

Hal zij-ingang: maximaal 4 personen, hierbij moet er rekening gehouden worden met de looppaden 

en het wachtgedeelte bij de toiletten.  

Huuskamer (café): maximaal 25 personen.  

Noaberzaal (grote zaal): maximaal 30 personen – vanaf 1 juli is er mogelijk meer personen mogelijk 

mits dit voldoet aan de algemeen geldende afspraken. 

Kuierzaal (kleine zaal): maximaal 20 personen. In eerste instantie gebruiken wij deze zaal als 

opslagruimte.  

Klushuus: maximaal 4 personen. Advies is om de deelnemers in de grote zaal te laten werken, zodat 

er voldoende ruimte is ten opzichte van elkaar en de looppaden.  
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Anderhalve meter tijdens een activiteit 

 

Ons uitgangspunt is dat we verenigingen en gebruikers helpen, bijvoorbeeld bij het bedenken van 

een optimale opstelling van tafels en stoelen voor hun. De verantwoordelijkheid van deze opstelling, 

het opbouwen en handhaven hiervan ligt bij de verenigingen en gebruikers.  

De verenigingen en gebruikersgroepen zullen een protocol moeten indienen, die door het bestuur 

akkoord bevonden moeten worden. Hierin moet o.a. vermeldt staan hoe de vereniging de 

anderhalve meter voor, tijdens en na hun activiteit gaat handhaven.  
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Algemene hygiëne  

 

Voor de dagelijkse en wekelijkse schoonmaak wordt een hygiëne plan opgesteld. Tevens zullen er 

richtlijnen doorgegeven worden aan de verenigingen. Deze richtlijnen zullen zij in hun protocollen 

moeten opnemen. Tijdens opening van het café zullen de contactplekken, zoals deurklinken, 

desinfectieflesjes en zeepflacons e.d. regelmatig schoongemaakt worden door de aanwezige 

vrijwiller. Het schoonmaken van de contactplekken zullen ook voor en na elk verenigingsactiviteit 

door de beheerder gedaan of geregeld worden.  

Bij de ingangen staan desinfectiemiddel en een rol papier. In de toiletruimte staat naast de gewone 

zeepflacons ook desinfectiemiddel. In de keuken, op de tafels in de Noaberzaal en in de Huuskamer 

zullen flacons staan met schoonmaakmiddel, zodat de verenigingen en gebruikers de tafels, stoelen, 

koffiekannen etc. zelf tussendoor kunnen reinigen. We zullen tijdelijk geen gebruik maken van de 

tafelkleden voor de verenigingsactiviteiten.  

Uit voorzorg gebruiken wij (tijdelijk) suikerzakjes en melkcupjes. Wij vragen aan de verenigingen en 

gebruikers om per groep 1 persoon aan te wijzen die de koffie en thee voor iedereen gaat zetten en  

uitschenken. Dit om het aantal contactmomenten van verschillende personen te verminderen. 

Let op: dit protocol geldt voor de huidige richtlijnen en kan dus te zijner tijd wijzigen. Mocht dit het 

geval zijn, dan worden de verenigingsbesturen hiervan door het stichtingsbestuur op de hoogte 

gesteld. Het kan inhouden dat de verenigingsprotocollen hierop ook aangepast moeten worden. 
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Communicatie Plan t.b.v. Corona maatregelen 

Wij zullen ons protocol op de volgende manieren communiceren en duidelijk maken naar 

verenigingen, gebruikers en gasten. 

1. Bij de toegangsdeuren (voor- en zij ingang) zal een blad opgehangen worden met de 

algemene hygiëne maatregelen.  

 

De maatregelen zijn – zie de poster in dit protocol 

 Was vaker je handen 

 Nies in je elleboog 

 Gebruik papieren zakdoekjes 

 Schud geen handen 

 Houd 1,5 meter afstand van elkaar 

Hierbij vermelden wij dat wij blij zijn om weer open te zijn, we de gasten weer graag 

verwelkomen, maar wel vragen om bij verkoudheid of bij (lichte) klachten thuis te blijven. Bij 

benauwdheid en/of koorts vragen wij iedereen in het huis thuis te blijven.  

Daarnaast de vermelding dat wij vertrouwen op de verantwoordelijkheid van de gebruikers 

en de gasten.  

 

2. Bij beide ingangen staat een statafel met desinfectiemiddel, een rol papier en een 

prullenbak. In de entree van het café mogen maximaal 2 personen aanwezig zijn. In de 

ruimte bij de zij ingang mogen maximaal 4 personen aanwezig zijn, rekening houdend met de 

loopruimte naar de zaal en wachtruimte bij de toiletten. 

 

Hier hangt ook een brief met de controlevragen (checkgesprek) en de regels in het dorpshuis. 

 Houd 1,5 meter afstand van elkaar, ook bij de bar, in looppaden en bij de kassa.  

 Betaling het liefst per pin of contactloos. Toch contant? Dan graag het geld bij de 

kassa op de bar leggen, zodat er zonder handcontact betaald kan worden.  

 Maximaal 1 persoon per toiletruimte. Zie hiervoor het om te draaien kaartje op de 

betreffende deur.  

Het checkgesprek zal de volgende vragen moeten bevatten: 

 Bent u verkouden of heeft u keelpijn 

 Is iemand binnen uw huishouden verkouden, keelpijn of koorts.  

 

3. Toiletruimte 

Maximaal 1 persoon per keer in de toiletruimte. Op elke toiletruimte zal een kaartje hangen 

die omgedraaid kan worden, zodat je kunt zien of er iemand in de toiletruimte aanwezig is.  

 

In elke toiletruimte zal naast de gewone handzeep extra desinfectiemiddel aanwezig zijn.  
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4. Kassa 

Bij de kassa geldt de anderhalve meter afstand. 

Hier hangt ook een notitie om bij voorkeur contactloos, dan wel per pin te betalen. Bij 

contante betaling graag het geld bij de kassa op de bar leggen, zodat er zonder handcontact 

betaald kan worden. 

 

5. Tafels in café en grote zaal. Opstelling waarbij rekening gehouden wordt met de anderhalve 

meter afstand. Extra schoonmaakmiddel en doekjes op de tafels, zodat gasten ze ook zelf 

extra kunnen schoonmaken.  

 

6. Gebruikers en gasten die zich niet aan de geldende maatregelen houden, kunnen 

aangesproken worden en nogmaals gewezen worden op de maatregelen. Willen zij zich hier 

niet aan houden, dan volgt er een verzoek om weg te gaan en wordt er aangegeven dat ze 

van harte welkom zijn op het moment dat deze maatregelen niet meer toegepast hoeven te 

worden.  

 

7. Verenigingen communiceren hun protocol en maatregelen met hun leden.  

 

8. Opening en protocol wordt op de website en de Facebook-pagina van het dorpshuis  

vermeld. 

 

Bestuur Stichting dorpshuis ’t Haarschut 

28 juni 2020 
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Bijlage: Checkgesprek bij entree 

 

Bij het checkgesprek horen de volgende vragen:  

 Had je een of meerdere van deze klachten in de afgelopen 24 uur?   

- Hoesten 

- Neusverkoudheid 

- Koorts vanaf 38 graden 

- Benauwdheidklachten 

 Heb je op dit moment een huisgenoot met koorts en/of 

benauwdheidklachten? 

 Heb je het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen 

vastgesteld (in een lab)? 

 Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus en heb je in 

de afgelopen 14 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog 

klachten had? 

 Ben je in thuisisolatie omdat je direct contact hebt gehad met iemand 

waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld? 

 

 


