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Volgens richtlijnen van de rijksoverheid kunnen de dorps- en buurthuizen en ontmoetingscentra weer open vanaf 

1 juni. Per 13 oktober 2020 zijn de maatregelen weer aangescherpt (in rood aangegeven) De openstelling is voor 

maximaal 30 gasten per ruimte, dus exclusief personeel/vrijwilligers, uitgaande van de basisregels van 1,5 meter 

afstand. Onze bar is gesloten! 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 dorpshuis 
Vanuit de rijksoverheid gezien kunnen de dorpshuizen en ontmoetingscentra weer open van 1 juli voor maximaal 

30 mensen per ruimte, exclusief personeel/vrijwilligers. Uitgaande van de basisregels van 1,5 meter afstand. Ons 

dorpshuis volgt de richtlijnen zoals bepaald door het RIVM en de Rijksoverheid. 

 

1.1 Opening van ons gebouw 
Omdat er geen activiteiten plaatsvinden in ons dorpshuis missen we inkomsten uit verhuur en vanuit de 

horecavoorziening. Dit is een van de redenen om ons dorpshuis weer te openen. Dat doen we ook om zo te 

voorkomen dat we onze lasten niet meer kunnen dragen en ons dorpshuis moeten sluiten. 

Daarom hebben we besloten om weer gedeeltelijk open te gaan. We willen kijken wat mogelijk is binnen de 

bestaande maatregelen om activiteiten op te starten, hulp te bieden waar dat nodig is en er voor elkaar te zijn.  

Helaas is per 14 oktober ons horeca gedeelte gesloten, dus hebben wij de steun van huurders hard nodig. 

1.2 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. Het protocol is geldig totdat er vanuit het ministerie 

andere maatregelen afgekondigd worden. Als dat het geval is zal bekeken worden of het huidige protocol voldoet 

of dat er een aanpassing nodig is.  

 

1.3 Randvoorwaarden (algemene gegevens van het dorpshuis)  
Het protocol is opgesteld door de exploitanten van het dorpshuis Zeddam, Wendy en Cindy Veurink. Het gebouw 
het dorpshuis Zeddam is eigendom van Stichting het dorpshuis Zeddam.  Ter informatie hebben wij dit protocol 
gestuurd aan onze gemeente.  
 

1.4 Welke openingstijden hanteren we? 
 

We kiezen ervoor voorlopig alleen voor besloten activiteiten van onze huurders en gebruikers open te gaan. 

Open inloop is voorlopig niet mogelijk. Daarnaast laten wij geen gebruikers van het dorpshuis meer binnen na 

21.00uur en sluiten wij het dorpshuis uiterlijk om 22.00uur. 

 

1.5 Wie is verantwoordelijk voor het gebouw? 
Exploitanten Wendy en Cindy Veurink zijn verantwoordelijk voor de inhoud en naleving van dit protocol. Het 
gebouw is eigendom van Stichting het Dorpshuis Zeddam. 
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1.6 Wie is verantwoordelijk voor het beheer?  
 

Exploitanten Wendy en Cindy Veurink 

Contact per email info@hetdorpshuiszeddam.nl  

Telefoonnummer het dorpshuis Zeddam 0314-653802 

Telefoonnummer Cindy Veurink 0617761230 

1.7 Wie zijn onze gebruikers? 
Van onze huurders en gebruikers vragen we de aantallen bezoekers en tijden van aanwezigheid vooraf door te 

geven. Ook vragen wij onze huurders en gebruikers zelf een bestand te maken van de bezoekers van hetgeen 

wat zij organiseren zodat wanneer nodig snel contact kan worden gelegd met deze bezoekers. 

1.8 Zijn er andere protocollen van toepassing op het gebouw? 
Tot nader bericht zijn er geen andere protocollen van toepassing op het gebouw tot november 2020. 

Ook de binnensporten mogen nog met inachtneming van 1,5 meter. Huurders die gebruik maken van het 

dorpshuis Zeddam voor binnensporten moeten een eigen protocol maken voor hun activiteiten en deze 

bespreken met de exploitanten van het Dorpshuis Zeddam om de maatregelen te bespreken. Binnensport is 

vanaf 1 juli 2020 weer toegestaan! 

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 
Voor de ingang houdt iedereen zich aan de 1,5 meter richtlijn. Er wordt rekening gehouden met voorbijgangers 

aan de voorzijde van het gebouw. Er kunnen niet meer dan 2 bezoekers tegelijk roken.   

2.2 Toegang tot het gebouw 
We scheiden toegang en uitgang door de toegang aan de linkerkant en rechterkant geschikt te maken voor 
zoveel mogelijk eenrichtingsverkeer.  De ingang is de deur aan de rechterkant, de uitgang de deur aan de 
linkerkant. 
 

2.3 Capaciteit 
Er mogen maximaal 75 bezoekers aanwezig zijn in het hele gebouw van het dorpshuis Zeddam. De 

huurders/gebruikers van het dorpshuis moeten precies het aantal deelnemers doorgeven die zij tijdens de 

activiteit verwachten aan de exploitanten.  

 

2.4 Route 
We hanteren looproutes, zo veel mogelijk met éénrichtingsverkeer. Daarvoor is bewegwijzering geregeld. 
Kinderen die een activiteit volgen worden na afloop door één ouder/verzorger opgehaald. Ouders/verzorgers 
moeten buiten wachten op hun kind en de 1,5 meter afstand houden. De huurder/gebruiker van deze activiteit 
zorgt ervoor dat deze maatregels bekent zijn bij de ouders/verzorgers. 
 

mailto:info@hetdorpshuiszeddam.nl
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2.5 Inrichting ruimtes 
De beschikbare ruimte in het gebouw dient optimaal ingezet te worden, zodat zo veel mogelijk afstand tussen bezoekers 

gecreëerd wordt. Dat vraagt eveneens om een ruimere opstelling in de ruimtes. Stoelen worden op 1,5 meter van elkaar af 

gezet. 

3 Zo treffen we extra maatregelen voor beheer en hygiëne 
Het dorpshuis Zeddam 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  
Zoals gewoonlijk is er altijd een exploitant aanwezig. 

3.2  Zo geven we instructies aan de huurders / gebruikers 
De huurders / gebruikers verstrekken we dit protocol per e-mail. Er is ook altijd een geprint exemplaar 
voorhanden. 
 

3.3  Deze extra schoonmaak maatregelen treffen we: 
Alles op basis van RIVM-richtlijnen: 
 

• Er hangt een poster met een gezondheidscheck aan de deur bij binnenkomst. Als 1 van de 
vragen met ‘ja’ beantwoord wordt, mag je niet naar binnen.  

• Bij binnenkomst handen ontsmetten of loop direct door naar de toiletten om daar je handen te 
wassen met zeep en water. 

• Er hangen posters met de algemene hygiënemaatregelen van het RIVM.  

• De algemene ruimtes worden op reguliere wijze schoongemaakt, de contactoppervlakken en 
aanraakpunten worden meerdere keren per dag schoon gemaakt op de reguliere wijze.  

• Zoals altijd kunnen gebruikers gebruik maken van papieren doekjes 
 

 

3.4 Deze extra hygiënemaatregelen en voorzieningen treffen we: 
 
Deze richtlijnen volgen we 

- Minder tafels en stoelen zodat wij de 1,5 meter kunnen waarborgen. 
- Looproutes en gebruik van een aparte in en uitgang. 
- Op meerdere plekken kunt u uw handen desinfecteren. 
- Beperkt aantal personen bij de sanitaire voorzieningen. 

Horecagedeelte: 
- Plastic schermen bij de bar 
- Barmedewerker maakt gebruik van handschoenen  
- Geen zelf service, melkcups, suiker, koekje 
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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 
We vragen bezoekers zich van tevoren bij de organisatie van de activiteit aan te melden zodat het niet te druk 

wordt en de organisatie weet dat de bezoekers gezond genoeg zijn om langs te komen. Bij binnenkomst verplicht 

een mondkapje op, deze pas af doen als u zit. 

4.2 Zo maken we duidelijk wat we verwachten van bezoekers 
Bij de centrale ingang en bij de ingang van alle ruimtes hangen we teksten en tekeningen van wat we van onze 

bezoekers verwachten. Daarnaast zijn de huurders geïnformeerd over wat wij verwachten van bezoekers en zijn 

ervoor verantwoordelijk dat zij dit duidelijk maken aan hun bezoekers.  

 

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 geven bij openstelling prioriteit aan onze vaste huurders.  

 

5.2 Deze activiteiten zijn mogelijk in ons dorpshuis 
Activiteiten in de gereserveerde ruimtes waarbij de RIVM-richtlijnen niet kunnen worden gehandhaafd, kunnen 

geen doorgang vinden, tenzij in een gewijzigde vorm en/of in een andere ruimte 

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

gebouw 
Per 1 juni mag het horecadeel van buurt- en dorpshuizen weer open voor publiek. Dit is aan strenge regels 
verbonden. Er geldt een maximaal aantal bezoekers en groepsvorming moet vermeden worden. De regels voor 
de horeca zijn erop gericht om de openbare ruimte en mobiliteitsstromen te controleren.   
 De volgende regels worden vanaf 1 juni nageleefd:  
- Maximaal 30 personen inclusief personeel per ruimte.  
- Iedere gast moet bij binnenkomst zijn of haar handen wassen of desinfecterende gel gebruiken.  
- Als iemand verkouden is, koorts heeft of hoest, kan de toegang geweigerd worden.   
-Gasten moeten ‘reserveren’.  Op locatie moet de 1,5 meter regel nageleefd kunnen worden. Als dat niet kan dan 
kunnen aanvullende maatregelen worden getroffen zoals het scheiden van looproutes of het scheiden van tafels 
met plastic schermen. Ook kan het aantal zitplaatsen worden verlaagd.   
-Er mogen maximaal 4 mensen aan een tafel zitten.  
-Nadat de gasten vertrokken zijn, worden tafels en stoelen ontsmet. 
Vanaf 14 oktober 22.00uur is ons horecagedeelte gesloten. 
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5.3.1 Cultureel onderwijs  
Per 11 mei mogen alle 1-op-1 lessen weer doorgang vinden, als de gebruikelijke regels van afstand houden en 
hygiëne worden nageleefd door docent en leerling. Het oefenen van grotere gezelschappen zoals een 
toneelgezelschap met meer dan 1 leerling zijn vanaf 1 juni weer toegestaan, onder voorbehoud van een 
goedgekeurd protocol. Voor kinderen en jongeren tot 18 gelden andere regels. De wekelijkse bijeenkomsten van 
kinderen bij culturele (muziek)verenigingen tot en met 18 jaar zijn vanaf 11 mei toegestaan.  
De regie voor organisatie van deze activiteiten ligt bij de verenigingen in samenwerking met onze gemeente, 
jeugdactiviteiten worden in overleg met onze gemeente georganiseerd. Bij binnenkomst verplicht een mondkapje 
op, deze pas af doen als u zit. 
 
 

5.3.2 Theaterfunctie  
Per 1 juni mogen theatervoorstellingen en optredens weer doorgang vinden voor maximaal 30 aanwezigen 
exclusief personeel.  
 
Koren en zangensembles kunnen weer repeteren en optreden op 2 meter afstand van elkaar. Het RIVM stelt een 
advies op met betrekking tot de voorwaarden waaronder dit mogelijk is. Kijk voor alle maatregelen zelf op de 
website van de rijksoverheid.  

 

5.4 Dit vragen we van onze huurders 
De huidige huurders van ons dorpshuis zijn welkom om hun ruimte te gebruiken. Als deze huurders aanwezig zijn 

telt dit ook mee voor het aantal aanwezige mensen (maximaal 30). Daarom willen we van te voren weten op 

welke dagen zij aanwezig zijn en met hoeveel personen. Daarnaast maken zij zoveel mogelijk gebruik van hun 

eigen ingang en faciliteiten. De vaste huurders houden zich aan het protocol. 

Onze ruimtes zijn beschikbaar voor losse verhuur. Alle losse huurders moeten voldoen aan de voorwaarden en 

afspraken in het protocol. Dit betekent niet meer dan 30 mensen in deze ruimtes. Losse verhuur gaat in overleg 

met de exploitanten Wendy en Cindy Veurink. 

6. Persconferentie 14 oktober belangrijkste aanpassingen 

Maatregelen vanaf 14 oktober voor dorps- en buurthuizen. 
• In binnenruimtes waar mensen zitten geldt een maximum aantal van 30 personen (geldt per zaal en is 
exclusief personeel); 
• Binnen en buiten bestaat een groep uit maximaal 4 personen van verschillende huishoudens (als ze aan 
een tafeltje zitten); 
• Een huishouden heeft geen maximaal aantal personen; 
• Vanaf 13 jaar is het dragen van een mondkapje in de publieke binnenruimtes verplicht (ook in dorps- en 
buurthuizen); 
• Locaties (zoals dorps- en buurthuizen) met een gecombineerde functie sluiten het deel met 
horecafunctie (afhalen blijft wel mogelijk); 
• Evenementen zijn verboden. 

 
Het dorpshuis Zeddam, Wendy en Cindy Veurink zijn niet verantwoordelijk  

voor gezondheidsklachten gelinkt aan het Coronavirus.  
Een ieder moet zijn eigen verantwoording nemen. 


