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Betreft: Protocol Dorpshuis de Heidehoek per 1 september 2020 

Datum: 26 augustus 2020 
 

Definities: 

Gebruiker/deelnemer: degene die gebruikmaakt van de faciliteiten van het dorpshuis en 
deelneemt aan een activiteit in het dorpshuis. 

Commerciële gebruiker:  gebruiker, die een activiteit met winstoogmerk organiseert. 

Coördinator: degene van een vereniging of club die de activiteiten in het dorpshuis coördineert. 
Hoeft niet aanwezig te zijn tijdens de activiteit. 

Verantwoordelijke: degene die, tijdens het verblijf van een vereniging/club, daadwerkelijk 
aanwezig is en door de vereniging is aangewezen als verantwoordelijk voor het naleven van de 
regels van het RIVM en dit protocol door alle aanwezigen. 

Secondant: persoon die verantwoordelijke mag ondersteunen, aangewezen door 
verantwoordelijke. 

Coördinator en verantwoordelijke kunnen dezelfde persoon zijn. 

1. Algemene maatregelen 

 Houd anderhalve meter (twee armlengtes) afstand van ieder andere persoon buiten jouw 
huishouden, uitzondering voor kinderen en jeugd tot met 18 jaar tijdens sportactiviteiten. Bij 
andere activiteiten houden jongeren van 13 tot en met 18 jaar wel 1,5 meter afstand. 

 Als u ziet dat het lastig wordt om 1,5 meter afstand te houden: ga weg. 
 Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog. 
 Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg. 
 Kom alleen op afspraak of met een reservering. 
 Kom niet eerder dan de afgesproken starttijd naar de accommodatie. 
 Blijf altijd thuis bij gezondheidsklachten en ook als iemand in jouw huishouden koorts (38 

graden +) en/of benauwdheidsklachten heeft. Ga direct naar huis wanneer er tijdens het bezoek 
klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts. 

 Schud geen handen. 
 Vermijd het aanraken van je gezicht; 
 Volg altijd de aanwijzingen van de organisatoren op. 
 Ga voorafgaand aan het bezoek thuis naar het toilet. Indien u onverhoopt toch gebruik moet 

maken van het toilet bent u zelf verantwoordelijk voor het ontsmetten en reinigen van het 
toilet. Er mag maximaal 1 persoon tegelijk in de toiletruimte zijn. 

 Was voorafgaand en na de afspraak je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden. Droog 
daarna handen goed 

 Verlaat direct na de activiteit de accommodatie. 

http://www.vledderveendrenthe.nl/
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2. Verantwoordelijkheid 

Iedere coördinator die gebruik wil maken van het dorpshuis. neemt, voordat er een activiteit in het 
dorpshuis plaats kan vinden, contact op met het bestuur van het dorpshuis. De coördinator wijst 
per activiteit een verantwoordelijke aan. 

Om gebruik te mogen maken van het dorpshuis zal de verantwoordelijke kennis moeten nemen van 
het protocol en zelf een overeenkomst moeten tekenen waarin hij/zij de verantwoordelijkheid van 
het naleven van dit protocol op zich zegt te nemen. De verantwoordelijke is verantwoordelijk voor 
het naleven van het protocol door alle deelnemers aan de activiteit.  

De verantwoordelijke spreekt deelnemers erop aan als zij het protocol niet volgen en stuurt ze weg 
als ze het niet willen volgen. 

Secondant 

De verantwoordelijke mag 1 secondant per activiteit aanwijzen om te helpen achter de bar en in de 
keuken. Meer dan twee personen achter de bar, in de keuken en in het magazijn is niet toegestaan. 

3. Beperkte openstelling 

Toegankelijk 
De volgende ruimtes zijn toegankelijk voor activiteiten: 

 Grote zaal (voormalige gymzaal, maximaal 54 personen) 
 Lokaal op de hoek (voormalig winkeltje, maximaal 15 personen) 
 Barzaal (maximaal 24 personen) 
 Vergaderruimte (voormalige bestuurskamer, maximaal 2 personen) 

Beperkt of niet toegankelijk 

De gehele bovenverdieping is gesloten voor activiteiten en alleen toegankelijk voor schoonmaker. 

Kleedkamers blijven gesloten. 

Alleen toegankelijk voor schoonmaker, verantwoordelijke en secondant zijn: 

 Keuken 
 Magazijn 
 Ruimte achter de bar 
 Schoonmaakhok 
 Ballenhok 
 Meterkast 
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4. Voorafgaand aan activiteit 

 De verantwoordelijke zorgt dat de tussendeur naar de te gebruiken ruimte openstaat en dat 
alle te gebruiken attributen (tafels en stoelen dan wel sportattributen) opgesteld zijn met 
minimaal 1,5 meter tussenruimte. 

 De verantwoordelijke zorgt ervoor dat de ruimte, waarin de activiteit plaats heeft, goed wordt 
geventileerd. 
o In de grote zaal (voormalige gymzaal) moet de ventilatie op de hoogste stand (knop naast 

deur naar grote zaal, in gang bij schoonmaakhok) gezet worden. De ramen van de grote 
zaal staan altijd op een kier. De verantwoordelijke mag deze verder open zetten en na de 
activiteit weer op een kier zetten. 

o In de barzaal moet de ventilatie op de hoogste stand worden gezet (knop achter 
koffiezetapparaat op de bar), De dubbele deuren naar de grote zaal moeten worden 
opengezet. Andere deuren in de barzaal mogen opengezet worden, raam in de keuken 
ook. 

o In het lokaal (voormalig winkeltje) moet de ventilatie op de hoogste stand worden gezet 
(draaiknop bij binnenkomst links naast deur) en kunnen ramen worden opengezet. De 
ventilatieroosters moeten altijd open blijven staan. 

o Vindt de activiteit in een andere ruimte dan de barzaal plaats dan moeten deuren en ramen 
in barzaal, keuken et cetera gesloten blijven, in verband met ongenode gasten. 

o Vergeet niet de ramen na afloop weer te sluiten (die in de grote zaal op een kier te zetten) 
en het sluitwerk te ontsmetten. 

 De verantwoordelijke zorgt dat de tussendeur naar de te gebruiken ruimte openstaat en dat 
alle te gebruiken attributen (tafels en stoelen dan wel sportattributen) opgesteld zijn met 
minimaal 1,5 meter tussenruimte tussen de stoelen of sportattributen. 

 Deelnemers aan een activiteit dienen zich vooraf, op te geven, bij de verantwoordelijke. 
 Deelnemers aan een activiteit mogen maximaal vijf minuten voor aanvang buiten verzamelen. 
 De verantwoordelijk opent de schuifdeuren en vraagt deelnemers een voor een binnen. 
 De verantwoordelijk neemt plaats achter de korte kant van een tafel in de hal, waar deelnemers 

de handen moeten desinfecteren en zich in moeten laten schrijven, middels een invullijst. Op 
deze lijst vult verantwoordelijke de naam en datum, tijd van de activiteit en naam van de 
verantwoordelijke in. Per deelnemer noteert verantwoordelijke naam en telefoonnummer en of 
de deelnemer de gezondheidscheck met goed gevolg heeft doorlopen. Alle deelnemers 
moeten voor inschrijving kennisnemen van de gezondheidscheck. Als er een besmetting heeft 
plaatsgevonden, kan u gebeld worden. Al deze gegevens worden maximaal twee weken 
bewaard en dan vernietigd. 
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5. Tijdens en na activiteit 

Algemeen 

 Iedereen moet bij binnenkomst zijn/haar handen wassen of desinfecteren. 
 In de entreehal en iedere gebruikersruimte zijn desinfecterende handgel, papieren doekjes en 

oppervlaktesprays beschikbaar. Iedereen kan, indien gewenst, de handen op ieder moment 
desinfecteren. 

 Deelnemers aan activiteiten lopen de gebruikersruimte binnen en nemen plaats op de 
klaargezette stoelen. Als alle deelnemers binnen zijn wordt de schuifdeur afgesloten. Mensen 
die te laat komen mogen niet meer naar binnen. 

 Iedere deelnemer heeft een vaste zitplaats. Wisselen van zitplaats is niet toegestaan. 
 Deelnemers en verantwoordelijken dienen onnodige aanraking van oppervlakken te voorkomen 

(bijvoorbeeld stoelen die je niet gebruikt). 
 De verantwoordelijke en de secondant wast of desinfecteert de handen, alvorens hij/zij iets 

aanraakt in een andere ruimte dan de ruimte waarin de activiteit plaatsvindt. Indien 
verantwoordelijke of secondant langere tijd in deze ruimte verblijft, moeten de handen 
regelmatig worden gewassen of gedesinfecteerd, liefst elk half uur of vaker. 

 Betalingen worden zoveel mogelijk per PIN gedaan. De kas wordt alleen door de 
penningmeester van de stichting geteld, de kluis blijft voor ieder ander persoon gesloten. Er 
wordt nog gewerkt aan een stukje protocol voor betalingen buiten het pinnen om. 

 Jassen worden niet aan de kapstok gehangen maar aan de stoel van de gebruiker 
 Tussen twee activiteiten in wacht de volgende groep buiten, totdat alle deelnemers van de 

voorgaande groep vertrokken zijn. 
 Activiteiten mogen elkaar niet overlappen, tussen twee activiteiten moet minimaal 1 kwartier 

gepland worden dat het gebouw leeg is. 

Sport 

 Na de inschrijving kunnen de sporters hun schoenen omwisselen op banken in de hal en daarna 
doorstomen naar de grote zaal. Vergeet daarbij niet afstand te houden van minimaal 1,5 meter. 
Als er minder ruimte is zal er bij de inschrijftafel een pauze ingelast moeten worden. 

 Kleedkamers blijven gesloten. Kom omgekleed naar het dorpshuis. Douche thuis. 
 Neem je eigen bidon mee. 
 Voor darters gelden aanvullende regels uit het protocol van de Nederlandse Darts Bond 
 Voor biljarters gelden aanvullende regels uit het protocol van de Koninklijke Nederlandse 

Biljartbond 

Smartlappenkoor 

 Tussen elk koorlid moet in ieder geval minimaal 1,5 meter afstand zijn, bij voorkeur niet achter 
elkaar, maar in een zigzag formatie. 

 De ramen in de grote zaal staan altijd op een kier. Het staat de verantwoordelijke vrij deze 
ramen tijdens de activiteit verder open te zetten.  

https://www.ndbdarts.nl/images/reglementen/Protocol%20verantwoord%20darten%20NDB.pdf
https://www.knbb.nl/sites/default/files/userfiles/DocumentenKNBB/Protocol%20verantwoord%20Biljarten%20KNBB%2027%20mei.pdf
https://www.knbb.nl/sites/default/files/userfiles/DocumentenKNBB/Protocol%20verantwoord%20Biljarten%20KNBB%2027%20mei.pdf
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6. Reiniging 

Commercieel gebruiker 
In geval van commercieel gebruik van het dorpshuis geldt dat de organisator in het dorpshuis 
aanwezig dient te zijn en verantwoordelijk is voor alle punten die worden beschreven onder ‘Niet-
commercieel gebruik’ en deze niet over kan laten aan deelnemers. 

Niet-commercieel gebruiker 

 De verantwoordelijke zorgt ervoor dat oppervlakken, die veelvuldig worden aangeraakt 
(deurknoppen en dergelijke), tijdens maar zeker na afloop van de activiteit worden 
schoongemaakt met water en zeep of desinfecterend middel. 

  
 Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het reinigen en ontsmetten van alle gebruikte 

attributen. 
 De deur naar de toiletruimte moet open blijven. 
 In de toiletruimte mag maximaal 1 persoon aanwezig zijn. Deelnemers aan een activiteit laten 

duidelijk aan de andere deelnemers weten wanneer zij het toilet in gebruik nemen (bordje 
buitenzijde bezet/vrij omdraaien). 

 In het toilet zijn oppervlaktesprays beschikbaar. 
Eenieder die gebruikmaakt van het toilet, zorgt, met wc-papier en spray na het gebruik voor 
ontsmetting van (in deze volgorde): 
o Deurknoppen en vergrendeling toilet; 
o Spoelknop toilet; 
o Wc-bril; 
o En de porseleinen rand van het toilet. 

 Na afloop van de activiteit zorgt elke deelnemer voor ontsmetting van alle oppervlakken in zijn 
nabije omgeving (stoel, tafel et cetera). 
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