Kulturhus Dijkerhoek
Maatmansweg 1 Holten
info@kulturhusdijkerhoek.nl
06 52037702
Versie 1.0
1-6-2020

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, exclusief personeel/vrijwilligers. 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

Vanaf 1 juni zijn er weer mogelijkheden om op beperkte schaal gebruik te maken van het Kulturhus,
het Kulturhus heeft een sociale functie, en als bestuur zijn we blij dat we weer een invulling hier aan
kunnen geven.

1.2

Het protocol:

Bij de ingang van het Kulturhus vind je een protocol om hoe om te gaan met elkaar in het gebouw.
We hebben deze samen gesteld met informatie van de Landelijke verenging voor kleine kernen.
Op de afstandsregel van 1,5 meter geld een uitzondering voor:
• Kinderen tot 12 jaar;
• Jongeren tot 17 jaar onderling;
• mensen die tot 1 huishouden horen;
Alle indoor sportactiviteiten zijn per 1 juli weer toegestaan. Voor sport geldt coulance ten aanzien
van de 1,5 meter regel. Als het niet anders kan mag men tijdens sport de 1,5 meter regel negeren.
Waar dit wel kan, denk aan bowlen of biljart, wordt de sporter wel geacht 1,5 meter te handhaven.
Gezamenlijke zang/schreeuwen en gezamenlijke dans gekoppeld aan horeca (denk aan een publieke
dans- of discoavond) is verboden.
Als je twijfelt of activiteiten wel door kunnen gaan, neem contact op met de gemeente. In de praktijk
zullen enkele activiteiten bijvoorbeeld wegens ruimtegebrek afvallen. Maak daarom ook maximaal
gebruik van de buitenruimte rondom het gebouw. Kijk welke activiteiten tijdelijk naar buiten kunnen
worden verplaatst.

1.3

Randvoorwaarden (algemene gegevens van het buurthuis)

Het Kulturhus is een gebouw van de leden. Onze huurders gebruiken het gebouw voor de door hen
georganiseerde activiteiten
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1.4

Welke openingstijden hanteren we?

Het Kulturhus is op reservering te gebruiken.

1.5

Wie is verantwoordelijk voor het gebouw?

Het bestuur van het Kulturhus is verantwoordelijk voor het gebouw. Huurders zijn verantwoordelijk
voor de door hen georganiseerde activiteiten

1.6

Wie is verantwoordelijk voor het beheer?

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer, van gebruikers word verwacht dat zij de ruimte
netjes achterlaten.

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 is voor iedereen toegankelijk. Zorg dat je niet meer dan 5 minuten voor de
activiteit aanwezig bent. Zo voorkom je dat je met veel mensen bij elkaar voor de deur staat.

2.2 Toegang tot het gebouw
Het gebouw is te betreden door de hoofdingang, houd voldoende afstand tot elkaar in de hal, en ga
van de garderobe gelijk naar de vergaderruimte. Bij de ingang ligt een map waar elke bezoeker zich
dient te registeren.

2.3 Capaciteit
Per ruimte is de capaciteit aangegeven.

2.4 Inrichting ruimtes
De huurder zorgt zelf voor de gewenste opstelling van de stoelen, daarmee moet rekening gehouden
worden met de 1.5 meter. Elke bezoeker moet een zitplaats hebben

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.
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3.1

Zo geven we instructies aan beheerders en gebruikers

Alle vaste gebruikers hebben dit protocol gekregen

3.2

Deze extra schoonmaak maatregelen treffen we:

Ons gebouw word volgens schema schoongemaakt. Gebruikers zijn natuurlijk vrij om extra schoon te
maken of te ontsmetten.

3.3

Deze extra hygiënemaatregelen en voorzieningen treffen we:

Bij de ingang is ontsmettingsgel aanwezig. 1 persoon kan drankjes halen bij de bar en in de
vergaderzaal consumeren.
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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 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

Zo maken we duidelijk wat we verwachten van bezoekers

De huisregels worden gecommuniceerd met de vaste gebruikers. Bij de deur hangt een kort
overzicht.

4.2

Zo organiseren we onze vrijwilligers

Vrijwilligers die werkzaamheden in het bebouw doen hanteren de corona maatregelen.

4.3

Zo maken we duidelijk wat we verwachten van onze vrijwilligers

Vrijwilligers wijzen wij op het pamflet op de deur zodat zij op de hoogte zijn van de maatregelen in
het gebouw
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Vervolgstappen:

We houden de landelijke richtlijnen en voorschriften goed in de gaten. Dit protocol is van toepassing
totdat de richtlijnen veranderen.

Datum: 25-8-2020
Naam: Geert Stevens
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