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1 We hebben besloten om weer open te gaan als dorpshuis 

1.1 Inleiding  

Ons gebouw vervult een belangrijke sociale functie in onze gemeenschap. We willen op een 

verantwoorde wijze onze bezoekers en gebruikers weer de mogelijkheid geven van het gebouw gebruik te 

maken.  

 

1.2 Het protocol 

Om onze dorpshuisfunctie in de gemeenschap te kunnen blijven vervullen in tijden van corona, is dit 

protocol opgesteld. De maatregelen in het protocol hebben ten doel om de veiligheid van onze bezoekers, 

gebruikers en vrijwilligers te dienen. 

Dit protocol is opgesteld door het bestuur, in nauw overleg met het personeel, gemeente de Wolden en 

het BOKD. Hierin hebben we ook zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van onze gebruikers 

van het gebouw. Samen dragen we zorg voor een zo veilig en verantwoord mogelijk gebruik van ons 

gebouw.   

We verwachten met dit protocol de routing, de hygiënemaatregelen en programmeringskeuzes duidelijk 

te maken. Het is van belang dat we er met elkaar voor zorgen dat het protocol wordt uitgevoerd en 

nageleefd.  

Het protocol is geldig totdat er vanuit de Overheid andere of nadere maatregelen afgekondigd worden. In 
dat geval zal bekeken worden of het huidige protocol voldoet of dat er een aanpassing nodig is.  

 

 

1.3 Randvoorwaarden   

Toelichting: dorpshuizen vallen wettelijk onder de definitie openbare inrichting.  Een openbare inrichting 
is “de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij 
bedrijfsmatig was logies wordt verstrekt of dranken worden geschonken of spijzen voor directe 
consumptie worden verstrekt of bereid. Onder een openbare inrichting wordt in ieder geval verstaan: een 
hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis. Onder openbare 
inrichting wordt tevens verstaan een bij deze inrichting behorend terras en andere aanhorigheden.” 
 
 



 

2 Richtlijnen RIVM 

Binnen en om ons dorpshuis gelden de algemene richtlijnen van het RIVM. 
Deze dienen door iedereen altijd in acht worden genomen, waaronder: 
• Was vaak je handen. 
• Hoesten/niezen in de elleboog. 
• Gebruik papieren zakdoekjes 
• Schud geen handen 
• Houd altijd 1,5 meter afstand van elkaar.  
• Bij klachten zoals hoesten, niezen, keelpijn, verkoudheid en/of koorts blijf thuis 
• Bij ernstige symptomen zoals koorts (vanaf 38 graden Celsius) of benauwdheid moet 
   het hele huishouden thuisblijven 
Als door het personeel en/of vrijwilligers geconstateerd wordt dat een bezoeker ziekteverschijnselen 
vertoont, wordt deze persoon verzocht het dorpshuis te verlaten. 
Wij verzoeken en adviseren al onze bezoekers om bij gezondheidsklachten thuis te blijven.  
De meest recente richtlijnen vind u op www.rivm.nl 
 

3 Huurders, gebruikers en bezoekers 

Bezoekers zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag 
Het bestuur is niet verantwoordelijk voor constante controle op naleving van het protocol maar 
zal wel mensen en verenigingen aanspreken als daar aanleiding toe is. 
Besturen van verenigingen en huurders zijn mede verantwoordelijk voor het gedrag van 
hun leden en deelnemers bij activiteiten binnen het dorpshuis en spreken indien nodig de 
leden/deelnemers aan op hun gedrag. 
Huurders en gebruikers dienen zich, buiten de richtlijnen van het RIVM en buiten dit protocol, te houden 
aan eventuele extra wettelijke richtlijnen die op hun activiteiten van toepassing zouden kunnen zijn. 
Denk aan koor-repetities, kookclubs en binnensporten enz. Binnensport omvat ook sporten zoals 
biljarten en bridgen. Bovenstaand geldt ook voor de vaste huurders zoals de kinderopvang en Icare. 
Vaste huurders dienen zoveel mogelijk van hun eigen ingang gebruik te maken. 
 

4 Vrijwilligers 

De vrijwilligers werkzaam in ons gebouw zijn allemaal op de hoogte van de voor hen relevante 
onderdelen van dit protocol. De vrijwilligers of het personeel moeten altijd 1,5 meter afstand van elkaar 
houden. We zijn blij met elke vrijwilliger die zich in wil zetten. De veiligheid staat echter altijd voorop. 
Dat betekent dat vrijwilligers met mogelijke Corona klachten, zoals koorts, verkoudheid, hoesten, 
keelpijn of kortademigheid geen vrijwilligerswerk in ons gebouw kunnen doen.  
Wanneer je in één huis woont met iemand die (vermoedelijk) besmet is met COVID-19 kan je ook geen 
vrijwilligerswerk in ons gebouw doen. 
 
 
 
 
 
 



 

5 Hygiëne 

• Iedereen moet bij binnenkomst zijn/haar handen desinfecteren of wassen. 
• Bij de ingang is desinfecterend middel beschikbaar. 
• Er is gelegenheid om op ieder moment je handen te kunnen desinfecteren. 
• Er is een schoonmaak- en hygiëneprotocol dat ervoor zorgt dat ons personeel veilig kan werken en de 
ruimtes schoon en veilig blijven. Oppervlakken die veelvuldig worden aangeraakt (bijv. deurklinken, 
kranen, pin-terminal, etc.) zullen regelmatig (meerdere keren per dag) worden gereinigd of 
gedesinfecteerd. De ruimtes worden na gebruik schoongemaakt. 
 
Gebruiksmaterialen, speelmaterialen etc. dienen bij gebruik door meerdere mensen met regelmaat 
ontsmet te worden. Ook materialen die met regelmaat door meerdere mensen worden gebruikt dienen 
tevens met regelmaat te worden ontsmet. De gebruikers dienen zelf voor deze schoonmaak en de 
daarvoor benodigde middelen zorg te dragen.  
 

6 Toiletruimtes 

Er zijn 4 toiletruimtes. Er kan in elke toiletruimte slechts één persoon tegelijk. Door de gebruikers moet 
in de gaten worden gehouden in hoeverre toiletten beschikbaar zijn. In de gang naar de toiletruimtes zal 
een bordje hangen die door de gebruikers naar de tekst “toilet bezet” dient worden gedraaid en terug 
naar “toilet vrij” als de gebruiker de ruimte verlaat. 
 

7 Looproutes. 

Dorpshuis de Wijk  hanteert looproutes, zo veel mogelijk met éénrichtingsverkeer. Daarvoor is 
bewegwijzering geregeld. Er is een specifiek looprouteplan dat op bijgevoegde plattegrond wordt 
aangegeven. Deze plattegrond hangt tevens bij de ingang van het gebouw. De looproutes worden 
aangegeven met pijlen op de vloer. 
 

8 Gebouw en zalen 

Bij de ingang en op meerdere plekken in het pand staat aangegeven aan welke 
veiligheidsmaatregelingen dient te worden voldaan. 
De huidige garderobe met kapstokken, zal in die hoedanigheid niet worden gebruikt omdat voldoende 
afstand houden daar niet mogelijk is. Alle bezoekers dienen hun jassen mee te nemen naar de ruimte 
waar ze (gaan) verblijven als gebruiker. 
Het gehele gebouw voldoet aan het bouwbesluit. De lucht- en radiatorverwarming functioneren naar 

behoren en alle ruimtes kunnen voldoende geventileerd worden. Er zijn voldoende openslaande ramen 

beschikbaar. Huurders en gebruikers van de zalen zorgen zelf voor voldoende ventilatie. Door de 1.5 

meter maatregel is er maar beperkte bezetting mogelijk in de diverse zalen. De maximale aantallen staan 

in de plattegrond per ruimte aangegeven.  

Gebruikers die een ruimte willen huren moeten deze vooraf telefonisch reserveren, met opgaaf van het 
aantal deelnemers/gebruikers zodat het maximaal aantal gebruikers gehandhaafd kan worden. Bij 
reservering kunnen er een aantal vragen over gezondheid worden gesteld, zie de checklist van de RIVM.  
Als 1 van de vragen met ‘ja’ beantwoord wordt, is gebruik maken van het dorpshuis niet mogelijk. Zie de 
gezondheidscheck van het RIVM, 
 

https://www.rivm.nl/documenten/gezondheidscheck-contactberoepen


 

9 Horeca 

Per 1 september is het horecadeel van ons dorpshuis weer open voor publiek. Er geldt een maximaal 
aantal bezoekers en groepsvorming moet vermeden worden.  
Bezoekers kunnen hun bestelling aan de bar doen. Hiervoor staan vaste punten aangegeven. Betalingen 
dienen zoveel mogelijk met pin te worden gedaan. Bij contante betalingen wordt gevraagd zoveel 
mogelijk gepast te betalen. 
Gasten moeten ‘reserveren’ of gebruik maken van triage (bij aankomst vragen of er plek is).  
Er mogen maximaal 4 verschillende personen aan één tafel zitten op 1,5 meter afstand. 
Dit geldt niet voor mensen uit hetzelfde huishouden. 
Nadat de gasten vertrokken zijn, worden tafels en  stoelen gereinigd. 
 

10 Theaterfunctie en evenementen 

In de Grote zaal mogen weer evenementen worden georganiseerd mits alle richtlijnen van het RIVM in 
acht genomen worden. In de grote zaal kunnen maximaal 45 bezoekers met vaste zitplaatsen Meezingen 
bij bijvoorbeeld concerten is niet toegestaan.  
 

11 Communicatie 

Alle vaste gebruikers zullen voor 1 september per mail geïnformeerd over dit protocol.  
Alle gebruikers, huurders en bezoekers wordt uitdrukkelijk verzocht om hun gezond verstand te 

gebruiken en bij de minste gezondheidsklachten thuis te blijven. Iedereen die extra informatie wil, 

vragen of aan of opmerkingen heeft over alle zaken aangaande dit protocol en de naleving en uitvoering 

ervan, kan tijdens openingstijden, maar ook daarbuiten contact opnemen met de corona-coördinator 

van ons dorpshuis. Dit is Anko Scholtens anko@dorpshuisdewijk.nl telefoon 06 50221691 

 

12 Plattegrond 

Toelichting: 
De ingang is via de deur aan de kant van de Julianaweg. De uitgang is de deur aan de kant van de 
Dorpsstraat. De looproute is vanuit de ingang via ontmoetingsruimte: 

1) door de gang rechts van de bar naar toiletten/kooklokaal en kleine zaal. 
2) door de dubbele deur links van de bar naar de raadszaal.  

  
De grote zaal is bereikbaar via de dubbele deur. Zorg altijd voor voldoende afstand en blijf zoveel 
mogelijk rechts. De ingang en uitgang van de grote zaal worden gescheiden door een herkenbare lijn. 
De bar en het biljard zijn rechtstreeks vanuit de ontmoetingsruimte bereikbaar. Door de 1,5 meter 
maatregel is het aantal personen per zaal aan een maximum gebonden. Per zaal staat aangegeven 
hoeveel personen er tegelijk in een zaal aanwezig mogen zijn. Tijdens persoons- verkeer en 
verplaatsingen kunnen deze aantallen afwijken. De blauwe lijnen en pijlen zijn de inloop en  
doorlooplijnen en de rode pijlen zijn de uitlooplijnen. De gele lijnen zijn scheidingslijnen.   
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