
Volgens richtlijnen van de rijksoverheid kunnen de dorps- en buurthuizen en ontmoe9ngscentra weer 
open vanaf 1 juni. De openstelling is voor maximaal 30 mensen gasten, dus exclusief personeel/
vrijwilligers, uitgaande van de basisregels van 1,5 meter afstand. Ons gebouw volgt de richtlijnen 
zoals bepaald door het RIVM en de Rijksoverheid. Daarbij treffen wij aantal extra maatregelen om 
verspreiding van het virus tegen te gaan. Wij hebben besloten om per 1 juni weer open te gaan.  In 
dit protocol leggen we vast hoe we dit veilig kunnen doen. Per hoofdstuk worden de volgende zaken 
behandeld: 

1. We hebben besloten om weer (beperkt) open te gaan als buurthuis 
Vanuit de rijksoverheid gezien kunnen de buurthuizen en ontmoe9ngscentra weer open van 1 juni 
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 
Er zijn meerdere redenen waarom wij het wijkgebouw graag weer willen openen: 

• Sociaal: De ac9viteiten die wij aanbieden voor onze leden worden erg gemist. Het is voor veel 
mensen een mogelijkheid om samen dingen te doen en er uit te zijn. Vooral het eetcafé 
wordt erg gemist. Dit zouden we ook graag als eerste willen opstarten. De meeste 
deelnemers zijn alleenstaand en genieten erg van dit samenzijn. 

• Financieel: De wijkvereniging huurt het gebouw van de gemeente en is zelf verantwoordelijk 
voor onderhoud en alle vaste lasten. Op dit moment hebben we geen inkomsten meer en 
moeten dus interen op de reserves. De verhuur zal vanaf 1 juni nog niet mogelijk zijn, 
daarmee genereren we wel de meeste inkomsten.   

1.2. Het protocol: 
Voorwaarde voor heropening is dat er een protocol voor coronamaatregelen aanwezig is.  Om ons 
buurthuis veilig te kunnen gebruiken hebben we dit protocol opgesteld.  

We hebben voor het opstellen van het protocol gebruik gemaakt van het voorbeeldprotocol van het 
BOKD. Dit protocol zal ook worden voorgelegd en besproken met de gemeente Meppel. Het protocol 
is bedoeld als richtlijn voor het dagelijks bestuur en de vrijwilligers die verantwoordelijk zijn voor de 
diverse ac9viteiten. Doel van het protocol is om op een verantwoorde wijze weer een aantal 
ac9viteiten te kunnen opstarten en te zorgen dat de regels voor iedereen duidelijk zijn. Het protocol 
zal indien nodig worden aangepast en blijU geldig zolang de richtlijnen van kracht zijn. 

1.3. Randvoorwaarden (algemene gegevens van het buurthuis)  
De gemeente Meppel is eigenaar van het gebouw. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het 
gebruik. Heropening vindt plaats na overleg met de gemeente. 

Corona protocol Wijkvereniging Oosterboer 
Brandemaat 5 
Els Boesjes van Buren 
www.wijkverenigingoosterboer.nl 
versie nr 1 
22-5-2020

Naam ini9a9ef Versie van het protocol.  1

http://www.wijkverenigingoosterboer.nl


1.4. Welke openingsBjden hanteren we? 
 
Het wijkgebouw beschikt niet over een beheerder, het gebouw is dus alleen open 9jdens de vaste 
9jden van de ac9viteiten. Mocht er weer verhuurd kunnen worden dan gaat dit ook al9jd via een 
contract met vaste 9jden. Dit huurcontract kan indien nodig worden aangepast met specifieke regels 
9jdens deze corona 9jd.   

1.5. Wie is verantwoordelijk voor het gebouw? 
Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het gebruik van het gebouw. Dit is ook vastgelegd in de 
statuten en de KvK. 

1.6. Wie is verantwoordelijk voor het beheer?  
EDe verantwoordelijkheid voor het beheer ligt bij het dagelijks bestuur. Voor elke ac9viteit is een 
vrijwilliger als contactpersoon verantwoordelijk.  

1.7. Wie zijn onze gebruikers? 
De hoofdgebruikers zijn het bestuur, de vertegenwoordigers van de ac9viteiten, vaste huurders en 
eenmalige huurders op contract.  

Het gaat om de volgende ac9viteiten: 

• Eetcafe  maandag   17.30 – 19.00 uur (aanmelden verplicht) 

• Biljarten maandag   20.00 – 23.00 uur   max. 5 personen 

• Yoga  dinsdag      10.30 – 11.45 uur  ( kan pas na 1 september 2020) 

• Badminton dinsdag      20.30 – 22.00 uur  ( vanaf 1 september 2020 in de gymzaal) 

• Sportclub           woensdag  20.30 – 22.00 uur  ( vanaf 1 september 2020 in de gymzaal) 

• Bridge                 woensdag  20.00 – 23.00 uur  ( indien mogelijk per 1 september) 

• Israelische Dans donderdag 13.00 – 15.30 uur ( indien mogelijk per 1 september) 

• Schaken donderdag  20.00- 23.00  uur  ( zie hierboven) in de even weken 

• Klaverjassen donderdag  20.00 – 23.00 uur  (zie hierboven) in de oneven weken 

• Handwerkclub vrijdag         10.00 – 12.00 uur   max. 8 personen 

• Darten  vrijdag         20.00 – 24.00 uur  max. 10 personen 

• Wandelgroep vrijdag          09.00  vertrek bij wijkgebouw buiten.  

• Huurders                                                                     per 1 september onder voorwaarden 

1.8. Zijn er andere protocollen van toepassing op het gebouw? 
Geen andere protocollen  aanwezig. De wijkvereniging heeU wel een horecavergunning. 
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2. Rou'ng en inrich'ng 
Een beperkte capaciteit en anderhalve meter afstand vragen om een aangepaste inrich9ng en rou9ng 
in en om het gebouw. Daarvoor maken we de volgende afspraken en treffen we de volgende 
maatregelen. 

2.1. Het buitenterrein 
 De ingang is publiekelijk toegankelijk, dat geldt ook voor het terras achter het gebouw. Dit terras is 
wel omheind met een hek. Er is voldoende mogelijkheid om buiten te wachten of om op het terras te 
ziden ( bereikbaar via het gebouw). 

2.2. Toegang tot het gebouw 
Het gebouw kent een hoofdingang en 4 nooduitgangen. Voor het maken van de looproute kan een 
noodingang worden gebruikt als ingang en de hoofingang wordt dan de uitgang. De 
verantwoordelijke voor de ac9viteiten heeU de sleutel van de hoofdingang en dient dan te zorgen dat 
de noodingang wordt opengezet om dienst te doen als officiële ingang. Deze persoon zorgt na afloop 
ook dat de deuren weer worden afgesloten. 

2.3. Capaciteit 
Het gebouw heeU 3 zalen. Voor de grote zaal is een opstelling gemaakt zodat hier 14 mensen kunnen 
ziden voor het eetcafé. Zijn er gezinsleden bij dan kan het iets meer zijn, maar we gaan uit van 14. De 
biljartzaal kan max 6 personen hebben en de kleine zaal 10. In totaal dus 30 mensen. De ac9viteiten 
vinden echter niet tegelijk plaats.  

Er zal bij elke ac9viteit iemand aanwezig zijn bij de ingang om te controleren of de hygiëne 
maatregelen in acht worden genomen en het aantal bij te houden. Het gaat om kleine aantallen dus 
makkelijk bij te houden. 

2.4. Route 
Er is een looproute vastgesteld. Dit levert geen problemen op.  

2.5. InrichBng ruimtes 

Voor het eetcafé is een vaste tafelopstelling gemaakt. Voor de andere ac9viteiten wordt dit per 1 
september nog nader bepaald. Voor het handwerkgebeuren kan dezelfde opstelling worden gebruikt. 
De ruimte voor de biljarters hoeU niet te worden aangepast.  

2.6. PlaOegronden 
 Er is een pladegrond beschikbaar. 

Naam ini9a9ef Versie van het protocol.  3



3. Zo treffen we extra maatregelen voor beheer en hygiëne 
Het bestuur en beheer treU 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 locaBe spreken we af  
Het sleutelbeheer hoeU niet te worden aangepast. De bestuursleden, schoonmaakster en de 
contactpersonen voor de ac9viteiten hebben een sleutel. Dit geldt ook voor de chauffeur van 
Horesca.  

3.2.  Zo geven we instrucBes aan beheerders en gebruikers 
Het protocol zal met alle mensen die in het bezit zijn van een sleutel worden besproken en iedereen 
krijgt een exemplaar toegestuurd.  

3.3.  Deze extra schoonmaak maatregelen treffen we: 
Naast de gebruikelijke schoonmaak zullen er afspraken worden gemaakt met de gebruikers over extra 
schoonmaak na het gebruik van de ruimtes. Met name geldt dit voor de toileden, deurkrukken etc. 

3.4. Deze extra hygiënemaatregelen en voorzieningen treffen we: 
Bij de ingang komt een tafeltje met hand gel en papieren doekjes. Bij de toileden komen extra 
wegwerp schoonmaakdoekjes, handgel, extra zeep en papieren handdoekjes en afvalzakken. Geen 
gebruik meer van gewone handdoeken.  

Voor het horeca gedeelte worden voorlopig alleen kartonnen bekertjes gebruikt, koffiecupjes 
suikerstaajes, en roerstaajes.  

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 regelma9g 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, snoderigheid, hoesten, keelpijn) of kortademigheid hebt, 
blijf je thuis.   

4.1. Dit verwachten we van onze bezoekers 
Als iedereen zich aan de regels houdt zijn er geen extra maatregelen nodig.  

4.2. Zo maken we duidelijk wat we verwachten van bezoekers 
We hebben posters van het BOKD, er zijn s9ckers voor op de grond en de deuren met de 1,5 meter 
aanduiding en de looproutes zijn aangegeven op de grond. De regels worden ook vermeld op de 
website en op facebook. Voorlopig alleen in het Nederlands. 
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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.  

Ac9viteiten liggen vast, dus het is duidelijk welke vrijwilligers wanneer aanwezig zijn. Het zal worden 
benadrukt dat je alleen kunt komen wanneer je niet ziek bent ook niet wanneer iemand van de 
gezinsleden ziek is. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de aansturing van de vrijwilligers.  

4.4. Zo maken we duidelijk wat we verwachten van onze vrijwilligers 
Het dagelijks bestuur gaat de vrijwilligers persoonlijk uitleg geven over het protocol en de vrijwilligers 
krijgen ook een exemplaar uitgereikt. Uitleg in een andere taal is niet van toepassing. 

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 
Per 1 juni gaan we open voor de volgende doelgroepen: 

• Deelnemers eetcafe 

• Biljarters 

• Handwerkclub 

• Wandelaars 

De andere groepen moeten wachten tot 1 september. Dat geldt ook voor de verhuur mits het om een 
kleine groep gaat en met inachtneming van de regels. 

5.2. Deze acBviteiten zijn mogelijk in ons buurthuis 
Zie hierboven 

5.3. FuncBes in het gebouw 

5.3.1 Horeca Beperkt, alleen eetcafé en zwak alcoholische dranken. 

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

Alle ruimtes in het gebouw zijn beschikbaar voor de doelgroepen zoals die hierboven zijn 
aangegeven. 
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5.5. Dit vragen we van onze huurders 
Voorlopig verhuren we geen ruimtes voor losse verhuur.  

6. Vervolgstappen: 

We houden de landelijke richtlijnen en voorschriUen 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.  

Het dagelijks bestuur zal ook in overleg met de gemeente bepalen welke vervolgstappen nodig zijn. 
Alles alankelijk van de wijzigingen in de landelijke richtlijnen van het RIVM.  

Datum: 22-5-2020 
Naam: Els Boesjes van Buren
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