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We gaan weer open als dorpshuis.

En wat fijn u weer te mogen ontvangen!!!
Vanuit de rijksoverheid zijn de regels weer aangepast, dit betekent voor ’t Onderschoer dat er maximaal 50
mensen per ruimte aanwezig mogen zijn, uitgaande van de basisregels van 1,5 meter afstand. Ons horeca
gedeelte mag weer open tot 22.00 uur. Er mag echter niemand AAN de bar zitten, we werken met vaste
zitplaatsen.
‘t Onderschoer volgt de richtlijnen zoals bepaald door het RIVM en de Rijksoverheid.
Wij vragen uw begrip en medewerking als een van de medewerkers van het Onderschoer u aanwijzingen
geeft.
Voor alle bezoekers geldt dat het Onderschoer een openbaar gebouw is, en daarmee is het verplicht om
een mondmasker te dragen voor een ieder die zich in openbare ruimten verplaatst. Het personeel van het
Onderschoer zal uiteraard ook een mondmasker dragen, en zal zich 2 keer per week zelf testen.
1.1

Opening van ons gebouw.

Ons gebouw is open van 8.30 t/m uiterlijk 22.30 uur, het horeca gedeelte zal om 22.00 uur sluiten.

1.2

Het protocol:

Voorwaarde voor de opening is dat er een protocol voor coronamaatregelen aanwezig is. Om ons dorpshuis veilig te
kunnen gebruiken hebben we dit protocol opgesteld.

Het protocol is tot stand gekomen door goed overleg met het bestuur en de gemeente.
We willen hiermee bereiken dat leden van de verenigingen weer de mogelijkheid krijgen om binnen de regels van de
overheid op te starten.

1.3

Randvoorwaarden (algemene gegevens van het buurthuis)

Het gebouw is eigendom van vereniging, ‘t Onderschoer, het bestuur heeft met haar beheerder een overleg gehad
over het huidige protocol. Het protocol is aanwezig en in te zien.

1.4

Welke openingstijden hanteren we?

We zijn doordeweeks open van 08.30 tot 22.30 uur.

1.5

Wie is verantwoordelijk voor het gebouw?

Verantwoordelijk voor het gebouw zijn het bestuur van het dorpshuis samen met haar beheerder, deze is ook de
contactpersoon.

1.6

Wie is verantwoordelijk voor het beheer?

Henri Schepers is verantwoordelijk voor het beheer en is een betaalde kracht.

1.7

Wie zijn onze gebruikers?

Onze gebruikers zijn leden van diverse verenigingen en werkgroepen.
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1.8

Zijn er andere protocollen van toepassing op het gebouw?

Het bestuursreglement blijft van toepassing. Verder dienen de verenigingen die gebruik maken van het Onderschoer
een eigen protocol op te stellen of aan te leveren voor deze betreffende activiteit.
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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.

2.1

Het buitenterrein

Het terras is bij goed weer geopend op vrijdag, zaterdag en zondag van 12.00 tot 19.00 uur.

2.2

Toegang tot het gebouw.

Er is 1 ingang en een aparte uitgang, de looprichting staat met pijlen op de vloer aangegeven. Bij het betreden van
het pand dient elk persoon zich in te schrijven. Hiervoor liggen briefjes en pennen klaar. Per Persoon 1 briefje die in
de afgesloten brievenbus gedaan dient te worden.

2.3

Capaciteit

Er zijn nu 3 vergaderzalen waarvan 2 kleine en 1 grote beschikbaar, De tafel opstelling is op 1,5 meter ingericht. Bij
reservering dient u het aantal personen door te geven. Ook word de grote zaal binnen de richtlijnen gebruikt voor
condoleances, zang, muziek en yoga. Bij reservering word gevraagd naar het aantal personen.

2.4

Route

De looproute is aangegeven met pijlen op de vloer, mogelijke opstoppingen zijn opgelost door middel van
spatschermen en lijnen die 1,5 meter van elkaar af liggen.

2.5

Inrichting ruimtes

In de vergaderruimten, bij het biljart en in de kegelkelder is een tafel met koeling klaar gezet, waar u uw eigen
koffie en/of consumptie kunt inschenken. Deze dient afgerekend te worden aan het personeel bij de bar.

2.6

Plattegronden

N.V.T
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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 zorg dragen voor een verantwoord gebruik.

3.1

Over de toegang tot de locatie spreken we af

Het personeel van het dorpshuis hebben allemaal een sleutel, en zullen zorg dragen voor het veilig openen en
afsluiten van het gebouw. Iedere bezoeker dient zich te registreren.

3.2

Zo geven we instructies aan beheerders en gebruikers

De instructies aan de beheerder en overig personeel zijn mondeling en zullen besproken worden,
De beheerder en overig personeel dient zich te houden aan het protocol en het na te leven.
Ook dient de beheerder te corrigeren als het protocol niet nageleefd word.
Het protocol is in te lezen en is aanwezig binnen het gebouw.
Voor de gebruikers liggen er papieren die gelezen kunnen worden.

3.3

Deze extra schoonmaak maatregelen treffen we:

Elke avond zullen de toiletten, tafels en stoelen schoongemaakt worden.
Deuren en klinken worden diverse keren tijdens de dag gedesinfecteerd. Het personeel zal zich 2 x per week zelf
testen.
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3.4

Deze extra hygiënemaatregelen en voorzieningen treffen we:

Bij binnenkomst dient een ieder zijn/haar handen te desinfecteren met de desinfectiezeep die op een tafel klaar
staat. We maken gebruik van papieren wegwerp (hand)doekjes en voor de mensen die dit willen zullen er plastic
handschoenen klaar staan.
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Zo gaan we met elkaar om

Iedereen houdt zich 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, verkoudheid (zoals niezen, snotterigheid, hoesten, keelpijn) of
kortademigheid hebt, blijf je thuis.

4.1

Dit verwachten we van onze bezoekers

De bezoekers moeten reserveren en dienen zich aan de regels van het Onderschoer te houden .

4.2

Zo maken we duidelijk wat we verwachten van bezoekers

Onze huis(spel)regels leggen we uit doormiddel van papieren die op de tafels liggen, via onze website, onze
Facebook pagina en elke vereniging zal een mail krijgen.

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. Wij werken in deze periode beperkt met vrijwilligers, iedereen kan en mag alleen naar binnen op
reservering.

4.4

Zo maken we duidelijk wat we verwachten van onze vrijwilligers

Zodra er weer gestart wordt met vrijwilligers, zal alle communicatie mondeling zijn.

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

We zijn open voor enkele activiteiten er vinden dus verschillende activiteiten in verschillende ruimtes plaats.

5.2

Deze activiteiten zijn mogelijk in ons buurthuis

Binnensport:
Kinderen en jongeren t/m 17 jaar
• Binnen en buiten gezamenlijk sporten is toegestaan zonder 1,5 meter afstand te houden. Er geldt geen maximum
aantal sporters.
• Sporters hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden wanneer dit nodig is voor de
sportbeoefening.
• Kinderen en jongeren t/m 17 jaar mogen weer jeugdwedstrijden spelen
Vanaf 18 jaar
• Zowel binnen als buiten mogen volwassenen vanaf 18 jaar met maximaal 50 personen samen sporten.
• Per ruimte mogen er maximaal 50 personen aanwezig zijn.
• Groepslessen voor alle leeftijden zijn toegestaan.
• Sporters hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden wanneer dit nodig is voor de
sportbeoefening.
• Vanaf 18 jaar zijn alleen onderlinge wedstrijden tussen sporters van dezelfde club toegestaan.
Algemeen
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•
•
-

Kleedkamers en douches mogen open.
Ook de sportkantine mag open tot 22:00 uur. Hier gelden dezelfde regels als voor de overige horeca.
Publiek is nog niet toegestaan.

Meer informatie via onderstaande links
Sportprotocol NOC*NSF: https://nocnsf.nl/sportprotocol
Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemenecoronaregels/aangekondigde-maatregelen/plannen-voor-sporten-binnen-en-buiten
Rijksoverheid ‘Spelregels voor sporten tijdens corona’: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid19/documenten/publicaties/2021/05/28/spelregels-voor-sporten-tijdens-corona
Rijksoverheid ‘Plannen voor horeca’: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemenecoronaregels/aangekondigde-maatregelen/plannen-horeca

Kunst- en cultuurbeoefening binnen
Locaties voor kunst- en cultuurbeoefening binnen gaan open. Dit betekent bijvoorbeeld dat iemand weer muziekles,
dansles en toneelles kan volgen. Er mogen maximaal 50 personen in een ruimte. Mensen houden 1,5 meter afstand,
behalve als dit niet kan voor het uitoefenen van de activiteit. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij dansen. Publiek is
niet toegestaan. Reservering en een gezondheidscheck zijn verplicht. Binnen moet men een mondkapje dragen,
maar deze mag af als dit nodig is om te kunnen oefenen of repeteren.
Wij dragen er zorg voor dat er zich ten aller tijde niet meer dan 50 personen in een bepaalde ruimte aanwezig zullen
zijn met inachtneming van de 1,5 meter regeling.
Nadere invulling per activiteit wordt door de betreffende vereniging verder uitgewerkt in het eigen protocol. Tijdens
elke activiteit is het toezicht bij een hiervoor benoemd persoon van de vereniging zelf belegd.

5.3

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

De activiteiten kunnen binnen in 1 van de ruimtes die we beschikbaar hebben gesteld plaatsvinden.
Er is zijn 2 kleine en een grote vergaderruimte beschikbaar.
Ook is er een sporthal, biljart, kegelkelder en schietkelder aanwezig.
Er zijn twee trappen in het gebouw aanwezig, door de anderhalve meter regel zal er maar 1 persoon op de trap
aanwezig mag zijn.
Dit geven wij aan doormiddel van een mondelinge communicatie en papieren/krijtborden bij de trap.
Het aantal personen zal maximaal 50 per ruimte zijn, met inachtneming van de 1,5 meter regel exclusief het
personeel.

5.4

Dit vragen we van onze huurders

Het naleven van de gestelde regels en het protocol.

6. Vervolgstappen:
We houden de landelijke richtlijnen en voorschriften goed in de gaten.
Elke maand zal het bestuur van het dorpshuis evalueren en met haar beheerder bespreken over hoe dan verder.
Het protocol is van toepassing tot nader bericht.
Datum: 31-05-2021
Naam: Henri Schepers
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