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

Vanuit de rijksoverheid gezien mogen de buurthuizen en ontmoetingscentra weer open vanaf
19 november ‘20 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 19 november ’20 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 hier weer een
invulling aan kunnen geven.
Ons hoofddoel is besmetting met het COVID-19 virus zoveel mogelijk te voorkomen.
Zoveel mogelijk situaties zijn in protocollen vastgelegd. Gebruik vooral het gezonde verstand om
besmetting te voorkomen.

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 samengesteld met informatie van de Landelijke Verenging voor Kleine Kernen.
Veilige afstand houden 1,5 meter afstand houden en hygiëne in acht nemen is de norm voor
iedereen in het gebouw. Enkele uitzondering daargelaten:
• Kinderen tot 12 jaar;
• Jongeren tot 17 jaar onderling;
• Mensen die tot 1 huishouden horen;
• Contact tussen hulpbehoevenden en hun begeleiders;
Als je twijfelt of activiteiten wel door kunnen gaan, neem contact op met het bestuur. 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.
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Gebruik van mondkapjes
Vanaf 1 december geldt de verplichting dat alle mensen vanaf 13 jaar om (niet-medische)
mondkapjes dragen in publiek toegankelijke binnenruimtes.
Dat houd in dat;
Om in alle publieke en openbare binnenruimtes waarbij men staand of lopend verblijft, continu een
mondkapje te dragen. Voor locatie waarbij men een vaste zittende plek heeft, kan het mondkapje
worden afgezet.
Zodra iemand de plek verlaat, bijvoorbeeld voor toiletbezoek, wordt geadviseerd het mondkapje
weer op te zetten.

Maximumaantal personen
Binnen mogen maximaal 30 personen in 1 ruimte aanwezig zijn, mits hierbij voldoende afstand kan
worden gehouden. Dit aantal is inclusief kinderen tot en met 12 jaar maar exclusief personeel/
vrijwilligers.
Buiten de eigen woning geldt dat maximaal 4 personen of 1 huishouden in groepsverband ergens
heen mogen gaan of iets mogen ondernemen. Kinderen tot en met 12 jaar tellen hierbij niet mee.
De verkeersstromen moeten goed gescheiden blijven. Er vindt een gezondheidscheck plaats.

Sporten
Volwassenen sporten alleen met 1,5 meter afstand
• Per 19 november ’20 zijn sportactiviteiten zeer beperkt mogelijk.
• Alleen sporten die met een onderlinge afstand van 1,5 meter kunnen zijn toegestaan.
• Groepjes van maximaal 4 personen (exclusief instructeur) mogen samen sporten. Er geldt een
maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte. Er mogen meer groepjes naast elkaar
sporten zolang er meer dan 1,5 meter tussen de groepjes zit. En zolang er een duidelijke
afbakening is tussen de groepjes en zij zich niet mengen.
Hier vind je informatie over het gebruik van mondkapjes rond het sporten
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijksleven/mondkapjes/sport
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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. Vooraf altijd reserveren.

1.4

Welke openingstijden hanteren we?

Het Kulturhus is op reservering te gebruiken.

1.5 Wie is verantwoordelijk voor het gebouw/ beheer?
Het bestuur van het Kulturhus is verantwoordelijk voor het gebouw. Huurders zijn verantwoordelijk
voor de door hen georganiseerde activiteiten. En verwachten dat zij de ruimte netjes achterlaten.

2 Routing en inrichting
Een beperkte capaciteit en 1.5 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 liggen formulieren 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

2.5 Gebruik bar
Om de 1,5 meter richtlijn te kunnen handhaven is het zitten aan de bar niet mogelijk. De bar is te
gebruiken om consumpties klaar te maken en in de (vergader)ruimte te serveren/gebruiken.

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.
Naam initiatief Versie van het protocol.3

3.1
Zo geven we instructies aan beheerders en gebruikers
Alle vaste gebruikers hebben dit protocol gekregen. Ook hangt er bij de ingang een pamflet met
informatie.

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. Ook na gebruik van de materialen graag spullen schoonmaken/ ontsmetten.

3.3 Deze extra hygiënemaatregelen en voorzieningen treffen we:
Bij de ingang is ontsmettingsgel aanwezig.

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 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.
DISCLAIMER: De content is door ons met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch zijn wij niet
aansprakelijk voor mogelijke onjuistheden van het getoonde. We hebben getracht om bronnen zo
volledig mogelijk weer te geven.
Datum: 6-12-2020
Naam: Geert Stevens
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