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Inleiding
Sinds 1 juni is ons dorpshuis weer beperkt open.
Per 1 juli zijn de voorwaarden veranderd. De openstelling is voor binnen maximaal 100
gasten en buiten maximaal 250, alleen als aan de basisregels van 1,5 meter afstand houden
kan worden voldaan. Uitzonderingen op de 1,5 meterregel:
- Geldt niet voor personen uit één huishouding onderling; wel ten opzichte van
anderen
- Maximaal twee volwassen uit verschillende huishoudens mogen binnen 1,5 meter
naast elkaar zitten
- Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van anderen
- Jongeren tot 18 jaar hoeven bij elkaar geen 1,5 meter afstand te houden; Ze moeten
wel 1,5 meter afstand houden van volwassenen.
Tot maximaal 100 gasten (binnen) en 250 (buiten) is reserveren en een gezondheidscheck
(triage) niet verplicht. Wel wordt er van iedereen individueel verwacht dat hij/zij niet naar
het dorpshuis komt als er zelf getwijfeld wordt over de eigen gezondheid. Zie bijlage A.
Verder geldt: in de horeca is een vaste zitplaats altijd verplicht.
Omdat er voor alle gasten een zitplaats moet zijn en de 1,5 meter afstandsregel gevolgd
moet worden is het maximale aantal bezoekers kleiner dan 100 (binnen), dan wel 250
(buiten) Zie ook 2.3 capaciteit)
Ons dorpshuis volgt de richtlijnen zoals bepaald door het RIVM en de Rijksoverheid, als ook
de richtlijnen uit de noodverordening van de Veiligheidsregio Groningen.
Voor zo wel het personeel/bestuur als ook voor alle vaste en incidentele
gebruikers/bezoekers zijn deze richtlijnen in en om het dorpshuis van toepassing.
We gaan er vanuit dat een ieder die het dorpshuis bezoekt deze richtlijnen onderschrijft en
tevens bereid is de aanwijzingen hieromtrent van het personeel/het bestuur op te volgen.
Belangrijk is dat we samen zorgen voor een veilige omgeving. Coach zo nodig elkaar. Reageer
bv positief op een verzoek van een ander de anderhalve meter richtlijn in acht te nemen.
In dit protocol leggen we vast hoe we dit veilig kunnen doen

1. We zijn weer (beperkt) open!
1.1 Het protocol:
Zie ook bijlagen B Hygiëneregels voor iedereen en C Basisregels voor iedereen en bijlage A
gezondheidscheck van de rijksoverheid
Voorwaarde voor heropening is dat er een protocol voor coronamaatregelen aanwezig is.
Om ons buurthuis veilig te kunnen gebruiken hebben we dit protocol opgesteld.
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Dit protocol is opgesteld door het bestuur, in overleg met de beheerder en de vaste
gebruikers van het gebouw. Samen dragen we zorg voor een zo veilig en verantwoord
mogelijk gebruik van ons gebouw.
We verwachten van iedereen die het dorpshuis bezoekt, dat hij/zij zich aan de volgende
richtlijnen van de rijksoverheid houdt:
-

-

-

Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen,
keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius.
Heeft u ook koorts (38 graden Celsius of hoger) en/of benauwdheid? Dan blijven ook
huisgenoten thuis. Als u 24 uur lang geen klachten heeft, mag u weer naar buiten.
Bent u 70 jaar of ouder of heeft u een kwetsbare gezondheid?
Wees extra voorzichtig. Het kan verstandig zijn om voorlopig nog zoveel mogelijk
thuis te blijven.
Houd binnen en buiten het dorpshuis anderhalve meter afstand ( 2 armlengtes) van
anderen
Was vaak uw handen
Ontsmet bij binnenkomst uw handen
Schud geen handen!
Als u moet niezen of hoesten, doe dat dan in uw mouw/binnenkant van uw elleboog,
ook als u buiten bent
Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten 1x en gooi deze daarna weg.
Maximaal één persoon tegelijk in de toilet ruimte. Op de toegangsdeur van zo wel
het heren-, dames- als ook het invalidentoilet is een vrij/bezet-WC slot aangebracht;
gebruik daarvan is verplicht. Vergeet niet na het toilet bezoek uw handen op nieuw
te reinigen en te ontsmetten
Een maximum van 100 gasten (exclusief personeel) vanaf 1 juli 2020 en 1,5 meter
afstand;

Gedragsregels in en om het dorpshuis:
- Volg de aangegeven looprichtingen in het dorpshuis op
- Personen die een ruimte (willen) verlaten hebben voorrang op personen die de
ruimte willen binnen gaan. Dit geldt ook bij vertrek en binnenkomst in het dorpshuis.
Geef elkaar hierbij de nodige (1,5 meter) ruimte
- Buiten op het terras maximaal 4 personen rond één tafel op 1,5 meter afstand. En
niet gaan schuiven met het terrasmeubilair.
- Maximaal één persoon tegelijk in de toilet ruimte. Op de toegangsdeur van zo wel
het heren-, dames- als ook het invalidentoilet is een vrij/bezet-WC slot aangebracht;
gebruik daarvan is verplicht. Vergeet niet na het toiletbezoek uw handen op nieuw te
reinigen en te ontsmetten
1.2 Randvoorwaarden (algemene gegevens van het dorpshuis)
Het dorpshuis is in eigendom van de Stichting Dorpshuis Den Andel. Dat werkt samen met de
beheerder, de heer Veenstra, tevens pachter van het horecagedeelte van het dorpshuis.
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1.3 Welke openingstijden hanteren we?
- We zijn open op de nromale openings tijden
- Bij besloten bijeenkomsten is het dorpshuis verder gesloten voor andere bezoekers.
- Er kunnen meerdere activiteiten in verschillende ruimtes tegelijkertijd plaatsvinden,
mits aan de 1,5 meter afstandregel goed kan worden voldaan. De beheerder ziet hier
op toe.

1.4 Wie is verantwoordelijk voor het gebouw?
Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het gebouw.
1.5 Wie is verantwoordelijk voor het beheer?
De verantwoordelijkheid van het beheer is door het bestuur gedelegeerd aan de
beheerder/pachter de heer Veenstra.
1.6 Wie zijn onze gebruikers?
Het dorpshuis heeft de volgende vaste gebruikers/huurders:
- Dansschool Randoe
- Biljartclub Achterdeel
- Tennessee Linedancers
- Biljartclub KOT
- Dansgroep Dansplezier
- Biljartclub Spoorzicht
- Recreatieve dansers
- Klaverjasclub De Turk
1.7 Zijn er andere protocollen van toepassing op het gebouw?
Voor de 3 biljartclubs, de 4 dansverenigingen en de klaverjasclub (genoemd bij punt 1.6)
geldt hetgeen is gesteld in artikel 2.2. van de noodverordening en de toelichting daarop ten
aanzien van de afstandsregel. (Zie de inleiding op pagina 2). Ook gelden voor de genoemde
gebruikersgroepen of het Horecaprotocol of het NOCNSF sportprotocol.
Voor de biljarters en klaverjassers geldt het Horecaprotocol: dat betekent placering in de zin
van alle aanwezigen hebben een zitplaats en gebruiken die ook (alleen de biljarter die de
beurt heeft mag staan) en de 1,5 meter richtlijn blijft van toepassing, ook tijdens het
sporten. NB de hygiënerichtlijnen!
Voor de dansers geldt het sport-protocol als er ook sprake is van placering, maar dan in de
zin van een aparte dansruimte, waar de sport kan worden uitgeoefend. In dat geval hoeft er
tijdens het sporten(dansen) geen rekening te worden gehouden met de 1,5 meter regel.
Voor- en na het sporten moet wel weer de 1,5 meter richtlijnen in acht worden genomen.
NB de hygiënerichtlijnen!
Daarnaast geldt het volgende: Als in het dorpshuis tegelijkertijd in de biljartruimte wordt
gebiljart dan wel gekaart en in de dansruimte wordt gedanst, dan geldt:
“Voor alle samenkomsten in een gebouw geldt dat maatregelen moeten worden getroffen om te
waarborgen dat de stromen van de aan de samenkomst deelnemende personen die samenkomen in
verschillende zelfstandige ruimten in dat gebouw, ook voor zover het hun gebruik van sanitaire
voorzieningen betreft, worden gescheiden”. (citaat noodverordening)
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Dat betekent voor de dansers in het dorpshuis dat zij, wanneer de biljart- en caféruimte
ook gebruikt wordt, gebruik moeten maken van het toilet in de achterste kleedkamer, die
te bereiken is via de deur rechts achterin de grote zaal (bij het podium). De bezoekers van
de biljart- en caféruimte kunnen de normale toiletgroepen blijven gebruiken.

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.
Algemeen uitgangspunt hierbij is dat de 1,5 meter afstand goed kan worden nagekomen.
- Het aantal barkrukken is beperkt i.v.m. de 1,5 meter afstand
- Het aantal tafels en stoelen is beperkt i.v.m. de 1,5 meter afstand
- Er is éénrichtingsverkeer. De looproutes zijn aangegeven met voetstappen op de
vloer.
- Zorg er voor dat er geen opeenhoping van mensen plaats vindt bij de bar (NB 1,5
meter). Volg de looprichting naar de bar voor een bestelling.
- Zorg ook voor voldoende afstand ten opzichte van het barpersoneel bij het bestellen
en het afrekenen.
- Betaal het liefst zoveel mogelijk digitaal.
- De inrichting van de grote zaal is afhankelijk van de activiteit die er plaats vindt. Hier
over is overleg met de beheerder (Appie) nodig.
2.1 Het buitenterrein
Aan de Noordzijde van het dorpshuis bevindt zich terras. Ook op het terras zijn zitplaatsen
verplicht. Dit terras zal zodanig worden ingericht dat er niet meer zitplaatsen dan de 1,5
meterafstand regel toelaat. Er wordt verzocht niet te gaan schuiven met het terras
meubilair. Terras gebruikers dienen te gaan zitten.
In de buitenruimte aan de achterkant houdt iedereen zich aan de 1,5 m richtlijn
2.2 Toegang tot het gebouw
- Zorg er voor dat er bij elke toegang tot het gebouw (inclusief terras) geen
opeenhoping van mensen plaatsvindt. Personen die een ruimte (willen) verlaten
hebben voorrang op personen die de ruimte willen binnen gaan. Dit geldt ook bij
vertrek en binnenkomst bij het dorpshuis. Geef elkaar hierbij de nodige (1,5 meter)
ruimte
2.3 Capaciteit
Café gedeelte:
Oppervlak:
50 m2
max aantal personen:
2
Eerste biljartruimte: Oppervlak:
50 m
Max aantal personen:
2
Tweede biljartruimte:Oppervlak:
27 m
Max aantal personen:
2
Grote zaal:
Oppervlak: 190 m
Max aantal personen:
Toiletten: Maximaal aantal personen per toiletruimte: 1

8
8
4
60

2.4 Route
Er is éénrichtingsverkeer. De looproutes zijn aangegeven met voetstappen op de vloer.
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Inrichting ruimtes
- Het aantal barkrukken in het café is beperkt i.v.m. de 1,5 meter afstand
- Het aantal tafels en stoelen in het café en de verschillende biljartruimtes is beperkt
i.v.m. de 1,5 meter afstand
- De inrichting van de grote zaal is afhankelijk van de activiteit die er plaats vindt. Hier
over is overleg met de beheerder (Appie) nodig.
- Op het buitenterras is er een zitplaats voor alle personen rekening houdend met de
eis van 1,5 meter afstand. Het maximale aantal personen wordt daar door beperkt.

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
De beheerder de heer Veenstra heeft als zodanig de beschikking over en sleutel, evenals het
bestuur.
3.2 Zo geven we instructies aan beheerders en gebruikers
We hebben de maatregelen besproken met de beheerder, we informeren de gebruikers
in overleg met hem.
3.3 Deze extra schoonmaak maatregelen treffen we:
WC’s en gebruikte ruimtes worden dagelijks schoongemaakt.
3.4 Deze extra hygiënemaatregelen en voorzieningen treffen we:
- Zet minder tafels en stoelen neer zodat 1,5 meter gehaald wordt.
- Breng in de locaties waar dat kan met pijlen op de vloer routering aan (1- of 2richtingsverkeer).
- Markeer de 1,5 meter afstand voor de balies (wachtlijnen).
- Plaats plastic schermen als 1,5 meter afstand niet gehaald wordt (bijvoorbeeld bij
balies).
- In het horecagedeelte: geen gebruik van (thermos)kannen, wel melkcupjes en
suikerzakjes.
- Betaal zoveel mogelijk met pin.
- Plaats handgel voor desinfectie.

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 van onze bezoekers dat ze geen gezondheidsklachten hebben en bereid zijn de
aanwijzingen op te volgen.
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4.2 Zo maken we duidelijk wat we verwachten van bezoekers
Bij de centrale ingang en bij de ingang van alle ruimtes hangen we teksten en
tekeningen van wat we van onze bezoekers verwachten.
De huurders zijn geïnformeerd over wat wij verwachten van bezoekers en zijn ervoor
verantwoordelijk dat zij dit duidelijk maken aan hun eigen leden.
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
De beheerder wordt hiervoor ingezet

5. Programmeerkeuze
Bij de keuze voor de programmering hebben we rekening gehouden met doel, doelgroep en
de beschikbare ruimtes.
5.1 Voor deze doelgroep(en) zijn we nu open
Zie 1.6
5.2 Deze activiteiten zijn mogelijk in ons buurthuis
Zie 1.6. Daarnaast activiteiten die maximaal 100 personen toelaten conform de
richtlijnen en gedragsregels.

6. Vervolgstappen:
We houden de landelijke richtlijnen en voorschriften goed in de gaten. Per 1 september
wordt een verdere verruiming van de mogelijkheden gezien. Dit protocol is van toepassing
totdat de richtlijnen veranderen.
Datum: 7-7-2020
Naam: Engbert Breuker
Bert Veld
Appie Veenstra

(bestuur)
(bestuur)
(beheer)
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Bijlage A 1,5 meter afstand is altijd de norm
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Bijlage B Hygiëneregels voor iedereen
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Bijlage C Basisregels voor iedereen
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