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Capaciteit 
Binnen ons gebouw hebben we te maken met diverse groepen: vaste huurders en 
incidentele huurders. 
In de Stek zijn verschillende ruimtes Er mogen 100 personen (exclusief personeel) 
aanwezig zijn in het gebouw, mits de 1,5 meter afstand in acht genomen kan worden.  

Men mag zich niet ophouden in de hallen en gangen. 

Route 
Zoveel als mogelijk hanteren we eenrichtingsverkeer in de gangen. Hoe minder mensen 
elkaar hoeven te passeren in gangen hoe beter dit is, omdat het praktisch onmogelijk is om 
elkaar te passeren op 1,5 meter.  

Ouders die kinderen ophalen van de muzieklessen mogen het gebouw niet in, maar dienen 
buiten te wachten bij de uitgang. 

Zo treffen we extra maatregelen voor beheer en hygiëne 

1. Toegang tot de locatie 
• Elke vereniging/groep/club stelt iemand aan als verantwoordelijke voor het openen 

en sluiten van het gebouw, in die gevallen dat de beheerder niet aanwezig is. 
• Buiten vaste tijden is het gebouw voor niemand toegankelijk, met uitzondering van 

bestuur en beheerder.  
• Extra gebruik kan alleen in overleg met de beheerder Karin Sijs (06-28243920) 

2. Instructies aan beheerders en gebruikers 
De gebruikers en vrijwilligers worden over de inhoud van dit protocol geïnformeerd 
per e-mail.  
Er is ook altijd een geprint exemplaar voorhanden in het dorpshuis. 
We maken gebruik van het voorlichtingsmateriaal op basis van RIVM-richtlijnen: 

Gezondheidscheck en handen ontsmetten bij toegang:  
Elke vereniging stelt één persoon verantwoordelijk voor het handen ontsmetten en 
de gezondheidscheck bij binnenkomst. Hij/zij wijst ook op de hygiënemaatregelen.  
Bij de ingang staat handgel. Elke bezoeker is verplicht deze te gebruiken. Bij de 
ingang en andere ruimtes komt een poster te hangen met daarop aangegeven de 
richtlijnen van het RIVM. 

3. Garderobe 
De garderobe kan niet gebruikt worden. Jassen dient men over de leuning van de eigen 
stoel te hangen. 

In het kader van voorkomen van coronabesmetting worden de volgende 
maatregelen toegevoegd: 

• De keuken en bar zijn gesloten, de koelkasten kunnen niet worden gebruikt. 
Pauzes worden doorgebracht in de eigen ruimte en ook de consumpties 
zullen in de eigen ruimtes genuttigd worden. 

• Consumpties kunnen – op aanwijzing van de beheerder – bij de bar worden 
gehaald. Hierbij dient een afstand van 1,5 meter in acht te worden 
genomen.  



Contactoppervlakken en aanraakpunten:  
• De gebruikers dienen de contactoppervlakken en aanraakpunten van de 

eigen ruimte na het gebruik schoon te maken (schoonmaakmateriaal is 
aanwezig).  

Sanitair:  
• Bij gebruikmaking van het toilet, dient deze vooraf door de gebruiker te 

worden schoongemaakt.  
• Maak vooral ook de contactpunten en handen-was-faciliteiten goed schoon. 
• Toegang tot wc-ruimtes worden met een keg opengehouden (met 

uitzondering van het invalidentoilet); men hoeft dan voor het gebruik van de 
wc slechts 1 deur te openen en kan na het handenwassen de ruimte via de 
open toegangsdeur verlaten. 

• Maak gebruik van papieren handdoekjes of de papierdispensers . 
• Het dorpshuis zorgt voor voldoende (vloeibare) zeep en materialen om 

handen af te drogen.  

4. Extra hygiënemaatregelen en voorzieningen 

Deze richtlijnen volgen we: 
• Zet minder tafels en stoelen neer in de ruimte, zodat 1,5 meter gehaald 

wordt 
• Gebruik de handgel voor desinfectie bij de entree (wordt verzorgd door het 

dorpshuis) 
• Bar alleen in gebruik op aanwijzing van de beheerder. Gebruik consumpties 

in pauzes in eigen ruimte 
• Gebruik papieren handdoeken  
• Gebruik aanwezige vochtige reinigingsdoekjes voor de gebruikte 

contactpunten 

Zo gaan we met elkaar om 

Instructie aan de gebruikers 
Bij de centrale ingang en bij de ingang van alle ruimtes hangen we teksten en tekeningen 
van wat we van onze gebruikers verwachten.  

Indien de huurders zijn aangesloten bij een vereniging met een landelijk overkoepelend 
orgaan, zoals bv de korenbond, dienen zij zich te houden aan de richtlijnen van hun 
overkoepelend orgaan. 

De gebruikers en huurders zijn geïnformeerd over wat wij van hen verwachten. Zij maken 
dit duidelijk aan hun leden en bezoekers.  

Onze gebruikers en huurders 

De huidige gebruikers van ons dorpshuis zijn welkom om hun ruimte te gebruiken. Zij 
schrijven hun eigen protocol. Vaste huurders worden geacht zich te houden aan het 
protocol. 

De ruimtes zijn beschikbaar voor losse verhuur. Losse verhuur gaat in overleg met de 
beheerder.  De huurder ondertekent het in overleg met de beheerder opgestelde protocol.  



Tenslotte verzoekt het dorpshuis haar gebruikers en haar leden het protocol na te leven 
en de aanbevelingen van het personeel te aanvaarden.  

  


