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1 We hebben besloten om weer (beperkt) open te gaan als Dorpshoes
Vanuit de rijksoverheid gezien kunnen de dorpshuizen en ontmoetingscentra weer open vanaf 1 juni voor
maximaal 30 mensen, uitgaande van de basisregels van 1,5 meter afstand. Het Dorpshoes volgt de
richtlijnen zoals bepaald door het RIVM en de Rijksoverheid.

1.1

Opening van ons gebouw

We hebben de afgelopen tijd gemerkt dat veel buurtgenoten het onderlinge contact tussen elkaar missen.
Als Dorpshoes willen we graag ook in deze tijd de functie van ontmoeting blijven aanbieden. Maar ook
missen we inkomsten uit verhuur en horeca-voorziening.
Maar ook om te voorkomen dat we onze lasten niet meer kunnen dragen door het missen van inkomsten
door o.a. verhuur aan verenigingen.
Daarom hebben we besloten om weer gedeeltelijk open te gaan. We willen kijken wat mogelijk is binnen de
bestaande maatregelen om activiteiten op te starten en er voor elkaar te zijn.

1.2

Het protocol

Om onze functie in de gemeenschap te kunnen blijven vervullen in tijden van corona, is het nodig om een
protocol op te stellen. De maatregelen in het protocol hebben ten doel om onze gebruikers en vrijwilligers
te laten zien dat hun persoonlijke veiligheid bovenaan staat. Het protocol is opgesteld door het bestuur van
het Dorpshoes.
We hopen dat door middel van dit protocol de routing, de hygiënemaatregelen en programmeringskeuzes
duidelijk worden. Daarnaast is het van belang dat we er met elkaar voor zorgen dat het uitvoeren van het
protocol een succes wordt en dat we dus veilig open kunnen gaan. Het protocol is geldig totdat er vanuit
het ministerie andere maatregelen afgekondigd worden. Als dat het geval is zal bekeken worden of het
huidige protocol voldoet of dat er een aanpassing nodig is.

1.3

Randvoorwaarden (algemene gegevens van het buurthuis)

Het gebouw is in eigendom van Stichting Dorpshoes Gelster. Stichting Dorpshoes Gelster is de exploitant
van Dorpshoes Gelster. Het bestuur van de Stichting heeft dit protocol opgesteld.
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1.4

Welke openingstijden hanteren we?

We kiezen ervoor voorlopig alleen voor besloten activiteiten/ vergaderingen van onze huurders en vaste
gebruikers open te gaan. Open inloop is tijdens de ‘Wekke deur nemm’n’ mogelijk, met een maximum van
15 personen in de Grote Kökk’n. Tijdens een activiteit wordt door de gebruiker een lijst bijgehouden met
namen van de aanwezigen. Deze lijst wordt na afloop van de activiteit gemaild naar
info@dorpshoesgelster.nl. De huurders hebben een blanco exemplaar ontvangen bij toezending van het
protocol.

1.5

Wie is verantwoordelijk voor het gebouw?

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het gebouw. Voor de inhoud en naleving van dit protocol sturen
we elke huurder een protocol op en vragen we deze nauwkeurig door te lezen en voor akkoord getekend
retour te zenden.

1.6

Wie is verantwoordelijk voor het beheer?

De verantwoordelijkheid van het beheer ligt ook bij het bestuur van de stichting. Wel maken we de huurder
van de ruimte verantwoordelijk voor de naleving van ons protocol op het moment van gebruik.

1.7

Wie zijn onze gebruikers?

Onze gebruikers zijn vaste gebruikers van het Dorpshoes. Dit betreffen de verenigingen en stichtingen
binnen Gelselaar. Van onze huurders en gebruikers vragen we de aantallen bezoekers en tijden van
aanwezigheid vooraf door te geven.

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

Voor de ingang houdt iedereen zich aan de 1,5 meter richtlijn.
Er wordt rekening gehouden met voorbijgangers aan de voorzijde van het gebouw.
In de buitenruimte aan de zijkant houdt iedereen zich aan de 1,5 m richtlijn.
Op het terras zit een ieder aan een tafel, met inachtneming van de 1,5 m.

2.2

Toegang tot het gebouw

De in- en uitgang blijven ongewijzigd, dit is mogelijk doordat we d.m.v. pijlen de looproutes hebben
aangegeven.

2.3

Capaciteit

Zie 2.5 inrichting ruimtes.

2.4

Route

We hanteren looproutes, zo veel mogelijk met éénrichtingsverkeer. Daarvoor wordt bewegwijzering op de
vloer gemaakt. Er komen pijlen waarmee de looproutes worden aangegeven.
Omdat de bovenruimte alleen via een smalle trap te bereiken is, hanteren we de regel we passeren of
komen elkaar niet tegemoet op de trap.

2.5

Inrichting ruimtes

De beschikbare ruimte in het gebouw dient optimaal ingezet te worden, zodat zo veel mogelijk afstand
tussen de gebruikers gecreëerd wordt. Dat vraagt eveneens om een ruimere opstelling in de ruimtes. De
gebruikers zijn op de hoogte wat de maxima zijn qua aanwezige personen per ruimte en dragen er zorg
voor dat deze volgens de RIVM richtlijn op 1,5 meter ingericht worden.
Onderstaand zijn de maxima per ruimte:


De Opkamer: 6 personen



De Hiele: 20 personen



De Delle: 30 personen



Grote Kökk’n: 15 personen
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2.6

Plattegronden
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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

Gebruikers kunnen hun eigen sleutel gebruiken om toegang tot ons gebouw te krijgen.

3.2

Zo geven we instructies aan beheerders en gebruikers

Onze beheerder en gebruikers verstrekken we dit protocol per e-mail. Er is ook altijd een geprint exemplaar
voorhanden.

3.3

Deze extra schoonmaak maatregelen treffen we:

We maken gebruik van het voorlichtingsmateriaal op basis van RIVM-richtlijnen:
Check bij toegang:

Maak gebruik van een gezondheidscheck bij binnenkomst. De huurder draagt er zorg voor dat er elke
gebruiker van het Dorpshoes bovenstaande checklist heeft gelezen.
Als 1 van de vragen met ‘ja’ beantwoord wordt, mag de gebruiker niet naar binnen.
Voorkom besmetting:
Wijs gebruikers op de algemene hygiënemaatregelen van het RIVM.
Laat ze bij het betreden en het verlaten van ruimtes hun handen wassen (en eventueel
desinfecterende handgel gebruiken)
Algemeen:
Alle ruimtes worden op reguliere wijze schoongehouden.
De tastdelen worden voor en na gebruik schoongemaakt.
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Contactoppervlakken en aanraakpunten:
Contactoppervlakken en aanraakpunten worden na het einde van gebruik van de ruimte
gedesinfecteerd. Dit gebeurt ook voor aanvang van gebruik van de ruimte.
Sanitair:
Schoonmaken op reguliere wijze.
Contactpunten en handenwas-faciliteiten worden gedesinfecteerd.
Na gebruik wordt dagelijks het sanitair schoongemaakt.
We zorgen voor voldoende (aanvulling van) (vloeibare)zeep en materialen om handen af te drogen.

3.4

Deze extra hygiënemaatregelen en voorzieningen treffen we:

Deze richtlijnen volgen we
- In het horecagedeelte: we maken gebruik van melkcupjes en suikerzakjes.
- Betalingen alleen met pin.
- Er zijn op meerdere plekken handgel en papieren doekjes voor desinfectie geplaatst.
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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 onze bezoekers zich aan de landelijke RIVM-richtlijnen houden.

4.2

Zo maken we duidelijk wat we verwachten van bezoekers

We sturen het protocol + gezondheidscheck per mail naar de vaste gebruikers, met het verzoek deze door
te sturen naar hun leden. Daarnaast hebben we de poster met de gezondsheidscheck op de voordeur
gehangen. Ook is er een extra protocol aanwezig in het Dorpshoes.

4.3

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.

4.4

Zo maken we duidelijk wat we verwachten van onze vrijwilligers

Alle vrijwilligers worden persoonlijk op de hoogte gebracht en krijgen het protocol toegestuurd.
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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

We zijn open voor onze vaste gebruikers.

5.2

Deze activiteiten zijn mogelijk in ons buurthuis

De normale activiteiten zijn mogelijk in ons Dorpshoes.

5.3

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

Vaste gebruikers kunnen gebruik maken van ons Dorpshoes, waarbij rekening wordt gehouden met de
RIVM-richtlijnen.

5.4

Dit vragen we van onze huurders

We vragen onze huurders het doornemen en naleven van het protocol met hun leden. Het protocol dient
door het bestuur van de vereniging voor akkoord getekend retour te worden gestuurd naar de Stichting.
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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: 29 mei 2020
Naam: Stichting Dorpshoes Gelster
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