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We hebben besloten om weer (beperkt) open te gaan als buurthuis

Vanuit de rijksoverheid gezien kunnen de buurthuizen en ontmoetingscentra weer open van 1 juni
voor maximaal 30 mensen per ruimte, exclusief personeel/vrijwilligers. Uitgaande van de basisregels
dat 1,5 meter afstand tussen elkaar mogelijk is. Ons buurthuis volgt de richtlijnen zoals bepaald door
het RIVM en de Rijksoverheid.

1.1

Opening van ons gebouw

Om de inwoners uit Sint Anthonis en gebruikers van ons gebouw weer de mogelijkheid te bieden om
activiteiten te ontplooien en het “oude’ vertrouwde bestaan weer enigszins op te pakken openen we
het MFC weer.

1.2

Het protocol:
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.
Het protocol is opgesteld aan de hand aangeleverde richtlijnen van het RIVM, de overheid en
gemeente. Beheerder en bestuur hebben samen met TARS visuele presentatie (uitvoerende
belettering) een plan van aanpak en routing binnen het gebouw opgesteld, met als belangrijkste doel
de gezondheid van zowel de bezoekers als medewerkers. E.e.a. zal besproken worden met de
vrijwilligers en medewerkers waarbij eventuele op- en/of aanmerkingen meegenomen zullen worden
in de definitieve uitvoering.

1.3

Welke openstelling
openstelling hanteren we?

De openstelling betreft enkel de zalen ‘t Trophuus, Spinning/de Deel, De Hogt en de muziekruimte.
Bovendien zullen deze alleen na reservering op de in overleg bepaalde tijden gebruikt mogen
worden. Ook moet vooraf het aantal personen bekend gemaakt worden.

1.4

Wie is verantwoordelijk voor het gebouw?

Bestuur is ten aller tijden verantwoordelijk voor het gebouw, in samenspraak en uitvoerend in de
persoon van de beheerder op dienstdoende verantwoordelijke.
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1.5

Wie is verantwoordelijk voor het beheer?

Bestuur is ten aller tijden verantwoordelijk voor het beheer, in samenspraak en uitvoerend in de
persoon van de beheerder op dienstdoende verantwoordelijke. Aangestelde vrijwilligers kunnen
bezoekers wijzen op hun plichten maar hoeven hier niet tegen op te treden. Bij (herhaaldelijk)
overtreden van de afgesproken voorschriften door de bezoekers kunnen de vrijwilligers ten aller tijde
de beheerder hiervan op de hoogte brengen, welke dan actie zal ondernemen.

1.6

Wie zijn onze gebruikers
gebruikers?

Verenigingen en groeperingen die vooraf gereserveerd hebben zijn onze gebruikers. Middels lijsten
met aanvangstijd, aantal bezoekers en welke zaal zij aanwezig zullen zijn zodat e.e.a. gecontroleerd
en bijgehouden kan worden.

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

Buiten zal op duidelijke signing iedereen gevraagd worden 1,5-meter afstand van elkaar te houden.
Alleen via de hoofdingang kan men naar binnen. Ook daar via een poster de maatregelen aan de
bezoekers kenbaar gemaakt worden.

2.2

Toegang tot het gebouw

Voor binnenkomst (op de buitendeur) komt de poster “welkom” met enkele algemene regels. Men
zal in verband met beheersbaar houden van de aanloop maximaal 10 minuten voor aanvang van de
bijeenkomst aanwezig zijn.
Bij binnenkomst zal men gevraagd worden bij de statafel te wachten. Hier vragen we de richtlijnen
door te lezen, handen te ontsmetten en te wachten op een van de vrijwilligers/medewerkers. Zij
zullen dan de gast naar betreffende zaal wijzen, eventueel met aanwijzingen m.b.t. de aan te houden
route en aanvullende regels.
Direct na afloop van de activiteit dienen de bezoekers de locatie te verlaten.

2.3

Capaciteit

De beschikbare zalen hebben door de voorschriften een beperkte capaciteit.
De foyer zal enkel gebruikt worden om mensen te ontvangen en te informeren. Onder de lichtkoepel
komt een statafel waar men verzocht wordt te wachten. Hier bieden wij de mogelijkheid om, en
moet men de handen ontsmetten. Er zal gevraagd worden met niet meer dan 5 personen tegelijk in
deze ruimte te zijn, uiteraard met in acht neming van de 1,5-meter regeling. Mochten er meerdere
tegelijk aankomen dan wacht men buiten tot er weer plaats is.
Het is wel zaak dat de vrijwilligers/medewerkers de bezoekers dan zo snel mogelijk doorverwijzen
naar betreffende zaal. Men noteert het aantal personen per ruimte die doorverwezen worden.
Het Trophuus zal maximaal 30 personen kunnen herbergen. Hierbij zijn qua opstelling van tafels en
routing meerdere opties mogelijk. Uiteraard altijd zo dat de 1,5 meter regeling gerespecteerd zal
kunnen worden. Zowel qua zitplaatsen als looproute.
De (grote) muziekruimte zal maximaal 8 personen kunnen herbergen.
De Hogt zal maximaal 16 personen kunnen herbergen.
De Spinning / De Deel zal maximaal 16 personen kunnen herbergen.
Protocol Covid-19 MFC Oelbroeck 2

2.4

Route

‘t Trophuus:

Via de hoofdentree naar binnen. Via Foyer naar de zaal en

na afloop via de zijkant zaal door nooddeur weer naar buiten.
De (grote) muziekruimte

Via de hoofdentree naar binnen. Via Foyer naar de ruimte

en na afloop via hoofdentree weer naar buiten.
De Hogt

Via de hoofdentree naar binnen. Via Foyer naar de zaal en

na afloop via de nooddeur voorzijde (van de Hogt) weer naar buiten
De Spinning / Den Deel

Via de hoofdentree naar binnen. Via Foyer naar de ruimte

en na afloop via hoofdentree weer naar buiten.

2.5

3

Plattegronden

Zie bijlages

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

Toegang bezoekers enkel via de hoofdingang!!!

3.2

Zo geven we instructies aan medewerkers, vrijwilligers en beheerders.
beheerders.

Diverse besprekingen en middels een info/inspreekavond informeren we de vrijwilligers en
medewerkers. Eventuele op- en of aanmerkingen worden meegenomen in het definitieve draaiboek
wat iedereen toegestuurd krijgt per mail. Op verzoek krijgt men een uitgeprinte versie.

3.3

Zo geven we instructies aan gebruikers

Gebruikers zullen bij aanmelding of reservering van de regels op de hoogte gesteld worden. Ook
zullen zij een mail ontvangen waarin protocol en regelgeving binnen MFC Oelbroeck omschreven
staat en waar men zich aan dient te houden.

3.4

Deze extra schoonmaak maatregelen treffen we

Voor iedere bijeenkomst controleert men of de opstelling zodanig is dat deze voldoen aan de
voorschriften. Met ontsmettingsmiddel reinigt men de tafels, stoelleuningen, klinken en schakelaars,
net als eventuele andere attributen die door de bezoekers/gebruikers benut/aangeraakt zullen
worden. De statafel met hand-gel, zakdoekjes die in de ruimte staan worden nagekeken/aangevuld
indien nodig. De prullenbakjes worden dagelijks van nieuwe plastic zakjes voorzien.
Ook de entree (rode/zwarte drukknoppen), deurklinken, eventuele leuningen, tafels in de foyer en
eventuele andere attributen die door de bezoekers/gebruikers benut/aangeraakt zullen worden
regelmatig met ontsmettingsmiddel reinigen. Toiletten worden regelmatig nagekeken, klinken,
kranen en handdoekautomaat ontsmet.

3.5

Deze extra hygiënemaatregelen en voorzieningen treffen we:
we:

Iedere ruimte zal voorzien worden van (minimaal) één statafel waarop papieren zakdoekjes en een
flacon hand-gel met handpompje staan. Ook een paneel waarop nogmaals gevraagd wordt de
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hygiëne maatregelen in acht te nemen. Gebruik alleen papieren zakdoekjes, gooi die in de daarvoor
geplaatste pedaalemmer en gebruik de handpomp met ontsmettende gel !

3.6

Toiletten

Per groep wordt slechts 1 toilet gebruikt. Van de anderen worden duidelijk aangegeven dat deze
tijdelijk buiten gebruik zijn. Ook kan er maar 1 persoon in de betreffende toiletblok aanwezig zijn. De
ander wacht in de gang of zaal.
Gebruikers van ’t Trophuus maken gebruik van het dames- en herentoilet in de zaal
Gebruikers van De Hogt maken gebruik van het dames- en herentoilet achter het podium
Gebruikers van De muziekruimte maken gebruik van het dames- en herentoilet in de centrale gang
Gebruikers van De Spinning /De Deel maken gebruik van het dames- en herentoilet in de centrale
gang

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.
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

Bezoekers komen op zijn vroegst 10 minuten voor de activiteit pas naar het MFC. Zij houden zich
zowel buiten als binnen aan bovenstaande landelijke richtlijnen, de aanvullende richtlijnen binnen
het MFC, de routing zoals aangegeven op de grond en ten aller tijden aan de aanwijzingen van de
vrijwilligers en/of medewerkers. Direct na de activiteit vertrekt men weer via de daarvoor
aangewezen uitgang (verschilt per zaal)
Consumpties worden op een statafel bij de ingang van de zaal/ruimte geplaatst.
Men dient individueel zelf de consumpties hier af te halen.
Men betaalt de consumptie (zo veel mogelijk) direct na ontvangst via de mobiele pinautomaat.
Jassen en tassen gelieve mee te nemen naar de zitplaats. Garderobe is niet in gebruik.

4.2

Zo maken we duidelijk wat we verwachten van bezoekers

Bij reservering krijgt de contactpersoon aanwijzingen met betrekking tot de genomen maatregelen.
Men wordt verzocht deze door te geven aan de bezoekers.
Op de locatie proberen we middels diverse posters, stickers op ramen en vloeren en belijning de
voorwaarden en routes duidelijk te maken.
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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.
Vrijwilligers zien er op toe dat de regels gehanteerd worden en mogen de bezoekers er op aan
spreken als ze zich hier niet aan houden.
Bij vervelende situaties of als men dit liever niet doet, of indien men herhaaldelijk in overtreding is
kan men altijd het bestuur of dienstdoende beheerder inschakelen. Zij kunnen eventueel
maatregelen nemen tegen de bezoekers. Doe dat zo min mogelijk zelf!
Mochten de vrijwilligers door welke omstandigheden dan ook niet veilig voelen of zich niet op hun
gemak voelen dan kunnen zij dit aangeven bij de beheerder. Hiervoor zal altijd begrip zijn en er zal
altijd voor een oplossing gezorgd worden.

4.4

Zo maken we duidelijk wat we verwachten van onze vrijwilligers

Op de eerste plaats verwachten wij van de vrijwilligers dat ze vooral goed aan de eigen veiligheid en
gezondheid denken. Wij verwachten van onze vrijwilligers dat ze zich aan de regels houden zoals die
ook opgesteld zijn voor de bezoekers/gebruikers. Hierin heeft men een voorbeeldfunctie. De
vrijwilligers houden bij of er niet meer mensen dan de afgesproken aantallen in de beschikbare
ruimtes plaats nemen. Ook ziet men er op toe dat er geen “opstoppingen” komen. Het zou fijn zijn
als eventuele problemen in routing en afspraken genoteerd worden in een soort logboek, zodat het
bestuur en beheerder hiervoor dan een oplossing kan vinden om deze in het vervolg uit te sluiten.

5

Programmeerkeuze

Bij de keuze voor de programmering hebben we rekening gehouden met doel, doelgroep en de
beschikbare ruimtes.
Bijeenkomsten zullen minimaal 15 minuten uit elkaar gepland worden zodat groepen elkaar niet
kunnen treffen in de foyer bij binnenkomst.

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.
In de derde week van juni zullen we met bestuur en beheerder bekijken hoe e.e.a. tot dan toe is
gelopen.
Uiteraard zijn we dan afhankelijk van de input en ervaringen van de vrijwilligers en medewerkers.
Ook de gebruikers/bezoekers kunnen hun bevindingen doorgeven.
Aan de hand hiervan alsmede de nieuwe richtlijnen zal het protocol dan indien gewenst en nodig
aangepast worden.
Datum: 26-5-2020
Naam: Jos van Raaij

Protocol Covid-19 MFC Oelbroeck 5

Foyer

De Hogt

Spinning De Deel

Voorbeeld indeling Spinning / De Deeel

Muziekruimte

Voorbeeld indeling muziekruimte

Trophuus

