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Opening Dorpshuis ‘de Vuurkorf’ per 1 juni 2020 

 
 

1 We hebben besloten om weer (beperkt) open te gaan als dorpshuis 
Vanuit de rijksoverheid gezien kunnen de buurthuizen en ontmoetingscentra weer open van 1 juni 
voor maximaal 30 mensen, 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 
We willen heel graag de deuren weer openen om het verenigingsleven van Nieuweroord weer op 
gang te helpen.  Het sociale leven heeft natuurlijk een tijd stil gelegen, door het openen van het 
dorpshuis kan dit weer op gang komen. Ook hebben we de afgelopen maanden heel veel omzet 
gemist, om het dorpshuis financieel gezond te houden zullen we met gepaste maatregelen weer 
open gaan. 

Het protocol: 

Voorwaarde voor heropening is dat er een protocol voor coronamaatregelen aanwezig is.  Om ons 
dorpshuis veilig te kunnen gebruiken hebben we dit protocol opgesteld.  
Dit hebben we gedaan in de (extra) bestuursvergadering van 28 mei, daarbij hebben we BOKD.nl en 
het invulprotocol voor gebruikt. Het protocol is opgesteld vanuit het bestuur voor de verenigingen, 
gebruikers en vrijwilligers die gebruik zullen maken van het dorpshuis. Hiermee willen we zoveel 
mogelijk de veiligheid waarborgen voor ons, onze vrijwilligers en de gebruikers. We houden ons aan 
de richtlijnen van het RIVM en veranderen mee, zodra de richtlijnen veranderen. Zolang er richtlijnen 
zijn vanuit het RIVM, zolang zal dit protocol gelden en aangepast worden mocht dit nodig zijn. 

 
1.2 Randvoorwaarden (algemene gegevens van het buurthuis)  
Ons dorpshuis is een stichting. De stichting wordt geleid door een dagelijks bestuur. Het dagelijkse 
bestuur heeft dit protocol opgesteld. Daarnaast is een algemeen bestuur. Zie de website 
http://www.nieuweroord-web.nl/dorpshuis voor meer informatie over de bestuursleden etc. 
 

1.3 Welke openingstijden hanteren we? 
Het dorpshuis is open op afspraak en staat gepland  in de agenda. In de agenda van het dorpshuis 
staan alle activiteiten die de verenigingen, gebruikers gepland hebben in vermeld. De agenda is  
leidend voor het openen van het dorpshuis. Staan er geen activiteiten in de agenda dan is het 
dorpshuis gesloten. http://www.nieuweroord-web.nl/agenda 
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1.4 Wie is verantwoordelijk voor het gebouw? 
De stichting en hiermee dus het dagelijks en algemeen bestuur. 

1.5 Wie is verantwoordelijk voor het beheer?  
Het dagelijks bestuur, voor meer informatie verwijzen wij u naar de eerder genoemde website. 

 

1.6 Wie zijn onze gebruikers? 
Onze vrijwilligers. 
overige gebruikers (dorpsgenoten) 
Verschillende verenigingen,  
Basisschool, 
Peuterspeelzaal 

1.7 Zijn er andere protocollen van toepassing op het gebouw? 
Ja de peuterspeelzaal heeft haar eigen protocol. 

2 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 
Ingang en uitgang zijn duidelijk aangegeven en de looproutes ook door middel van stickers. Wachten 
buiten is mogelijk, daar zijn markeringen gemaakt die de anderhalve meter aangeven. 

 

2.2 Toegang tot het gebouw 
Toegang tot het dorpshuis is alleen mogelijk via de hoofdingang. De uitgang bij de sportzalen wordt 
gebruikt als uitgang. 
De peuterspeelzaal gebruikt de achteringang. Alleen de kinderen komen hierdoor heen, de ouders 
blijven buiten.  

 
2.3 Capaciteit 
De capaciteit per ruimte is bepaald. 
de vergaderruimte  in eerste instantie niet gebruiken 
de bunker (jeugdsooszaal)   maximaal 16 personen 
de gymzaal  maximaal 30 personen 
de barruimte  maximaal 25 personen 
 

2.4 Route 
De looproutes zijn erg duidelijk weergegeven. Duidelijke looproutes zodat de 1,5 meter afstand 
wordt gewaarborgd.  
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2.5 Inrichting ruimtes 
Bij de ingang staat een tafel met daarop een duidelijke instructie: 
Klachten blijf thuis/ ga naar huis 
Desinfecteer je handen 
Schrijf je naam in het register 
Volg de routes.  

Alle stoelen en barkrukken die in het dorpshuis staan, staan op anderhalve meter van elkaar.   
 
 
 

3 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 zorgen voor een verantwoord gebruik.  

3.1 Over de toegang tot de locatie spreken we af  
De agenda is leidend.  In de agenda staat precies wie, wanneer gebruik maakt van het dorpshuis. 
Daarbij hanteren we een sleuteladministratie. Door deze administratie weten we exact wie er 
toegang heeft tot het dorpshuis. Indien de barruimte open is zal de vrijwilliger openen en afsluiten. 
Het is niet nodig om het sleutelbeheer te herzien. 

 
3.2  Zo geven we instructies aan beheerders en gebruikers 
Via de website, zoals hierboven eerder al aangegeven, via social media. https://nl-
nl.facebook.com/dorpshuis.devuurkorf.9 via de watts appgroep van de vrijwilligers.  
Het protocol is inzichtelijk via bovenstaande kanalen. In de vergadering van 2 juni 2020 met het 
algemeen bestuur zullen we hier ook veel aandacht aan schenken. 
Er hangen posters bij de deur en achter de bar. Bij de eerste keer dat een vereniging of andere 
gebruiker gebruik maakt van het dorpshuis zal iemand van het dagelijks bestuur aanwezig zijn om te 
zorgen dat het protocol nageleefd wordt.  

3.3  Deze extra schoonmaak maatregelen treffen we: 
Onze schoonmaakdames zullen na iedere activiteit (dus dagelijks)  de gebruikte ruimtes 
schoonmaken, alle klinken zullen extra aandacht krijgen, de Wc’s zullen dagelijks schoongemaakt 
worden. 

 
3.4 Deze extra hygiënemaatregelen en voorzieningen treffen we: 
De hygiënemaatregelen en voorzieningen die we treffen: 
handalcohol bij de ingang, 
handalcohol bij de WC’S en papieren handdoeken 
Extra zeep voor de vrijwilligers achter de bar.  
Daarnaast maken we gebruik van melkcupjes en van suikerzakjes. Er worden geen glazen gespoeld, 
er wordt gebruik gemaakt van plastic wegwerpbekers. 
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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 regelmatig je handen met 
zeep, ook tussen de vingers. En houd 1,5 meter afstand van elkaar.  Als je klachten zoals koorts (meer 
dan 38 graden), verkoudheid (zoals niezen, snotterigheid, hoesten, keelpijn) of kortademigheid hebt, 
blijf je thuis.   

4.1 Dit verwachten we van onze bezoekers 
In de agenda staat precies wie wanneer gebruik maakt van het dorpshuis. De organisator weet wie er 
gebruik maakt van het dorpshuis. Daarnaast is er een lijst, die een ieder die het dorpshuis 
binnenkomt invult. Op deze manier kunnen we altijd achterhalen wie in het dorpshuis is geweest op 
welke tijd. De gebruikers maken een dagdeel gebruik van het dorpshuis. 
het is of s’ ochtends of s ’middags of s ’avonds. 

De agenda is leeg gemaakt. Iedereen die vanaf 1 juni gebruik wil maken van het dorpshuis geeft aan 
in de agenda of ze komen. Op deze manier kan de eerste keer bij het gebruik van het dorpshuis het 
bestuur er bij zijn om het coronaprotocol in goede banen te leiden. 

 

 

 

4.2 Zo maken we duidelijk wat we verwachten van bezoekers 
Via de website, zoals hierboven eerder al aangegeven, via social media. https://nl-
nl.facebook.com/dorpshuis.devuurkorf.9 via de watts appgroep van de vrijwilligers.  
Het protocol is inzichtelijk via bovenstaande kanalen. In de vergadering van 2 juni 2020 met het 
algemeen bestuur zullen we hier ook veel aandacht aan schenken. 
Er hangen posters bij de deur en achter de bar. Bij de eerste keer dat een vereniging of andere 
gebruiker gebruik maakt van het dorpshuis zal iemand van het dagelijks bestuur aanwezig zijn om te 
zorgen dat het protocol nageleefd wordt.  

 

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.  
In de app groep vrijwilligers wordt voor het openen van dorpshuis aandacht geschonken aan de 
gezondheid van de vrijwilligers. Bij klachten wordt er een andere vrijwilliger gevraagd. Het dagelijks 
bestuur is verantwoordelijk voor de inzet van vrijwilligers. De vrijwilligers kunnen bij het dagelijks 
bestuur terecht indien er vragen/opmerkingen zijn. 

 

5 Programmeerkeuze 
Bij de keuze voor de programmering hebben we rekening gehouden met doel, doelgroep en de 
beschikbare ruimtes.  
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5.1 Voor deze doelgroep zijn we nu open 
Voor alle doelgroepen die we voor Corona in ons dorpshuis mochten verwelkomen zijn we nu 
opnieuw open. De gymvereniging gaat pas weer na 1 juli gebruik maken van de sportzaal. De kleine 
vergaderruimte wordt niet meer gebruikt omdat de anderhalve meter regel niet te regelen is. De 
muziekvereniging zal beperkt gebruik gaan maken van de ruimtes die ze huren.  
De school maakt pas na de zomervakantie weer gebruik van de gymzaal. 
de kerk zal tot na de zomervakantie geen gebruik maken van het dorpshuis.  

 
5.2 Deze activiteiten zijn mogelijk in ons buurthuis 
In het dorpshuis is het mogelijk om bijeenkomsten te organiseren met maximaal 30 personen op 
anderhalve meter afstand.  
het is mogelijk om vergaderingen te houden, de peuterspeelzaal wordt gebruikt. 
Koersbal, biljarten en darten is weer mogelijk. 

 
 

5.3 Dit vragen we van onze huurders 
We zien de huurders gelijk aan de gebruikers.  
 

6. Vervolgstappen: 

We houden de landelijke richtlijnen en voorschriften 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.  

Op 1 juli zullen we de gemaakte stappen en het hanteren van het protocol evalueren. Doordat we als 
bestuur bij de eerste keren van de opening aanwezig zullen zijn, zullen we tussentijds ook bijsturen. 
Het dagelijks bestuur zal de evaluatie op zich nemen en delen met het algemeen bestuur, de 
vrijwilligers en gebruikers.  
na 1 juli zullen we maandelijks blijven evalueren tijdens de dagelijks bestuur vergaderingen. 

 
Datum: 1 juni 2020 
Naam: Rianne Mol (penningmeester)   


