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Volgens richtlijnen van de rijksoverheid kunnen de dorps- en buurthuizen en ontmoetingscentra 

weer open vanaf 1 juni. De openstelling is dan voor maximaal 30 mensen, uitgaande van de 

basisregels van 1,5 meter afstand.  

In ons dorpshuis is binnensport een van de belangrijkste activiteiten. Binnensporten is pas 

toegestaan per 1 september. Tot 1 september wordt er buiten gesport met gebruik van materiaal en 

de toiletvoorziening.  

 

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

Wij hebben besloten om weer open te gaan voor activiteiten zoals vermeld in het onderstaande 
schema: 
binnen toegestaan m.i.v. 1 juni 2020: Vergaderingen, Huiskamer, Samen Koken Samen Eten 
buiten toegestaan m.i.v. 1 juni 2020: Jeu de boules, Aerobics  
binnen toegestaan m.i.v. 1 juli 2020: Biljarten 
Er is nog geen toestemming van de Gemeente Aa en Hunze voor: volleybal, yoga 
Ons gebouw volgt de richtlijnen zoals bepaald door het RIVM en de Rijksoverheid. Daarbij treffen wij 
een aantal extra maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan.  In dit protocol leggen we 
vast hoe we dit veilig kunnen doen. Per hoofdstuk worden de volgende zaken behandeld: 

1.1 Opening van ons gebouw 
Wij gaan weer open omdat meerdere groepen gebruik maken van ons dorpshuis om te 

sporten/bewegen, te ontspannen en er een behoefte is aan een sociale en veilige ontmoetingsplek 

voor de bewoners van Gasteren. 

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. Dit protocol dient strikt 
opgevolgd te worden. Elke activiteit heeft een activiteithouder die een activiteiten protocol opstelt 
specifiek voor zijn activiteit. Hij ziet erop toe dat de protocollen gevolgd worden. Hij signaleert 
afwijkingen en past het protocol aan. 
Dit protocol is tot stand gekomen door de “Corona werkgroep” van het bestuur van de Stichting 
Dorpshuis Gasteren. Het protocol is bedoeld voor alle gebruikers, activiteitenhouders/verenigingen 
en de beheerders van het dorpshuis. Het protocol is geldig totdat er vanuit het ministerie andere 
maatregelen afgekondigd worden. In dat geval zal bekeken worden of aanpassing nodig is. 

1.3 Randvoorwaarden (algemene gegevens van het buurthuis)  
De Stichting Dorpshuis Gasteren is de eigenaar van het gebouw. Het gebouw heeft een beheerder, 

belast met de dagelijkse gang van zaken. De beheerder is Marchinus Giezen. Het gebouw heeft de 

naam “de Gasterije”. 

 

De Gasterije is alleen open voor aangemelde en geautoriseerde activiteiten. Open inloop is voorlopig 

niet mogelijk. 

1.4 Wie is verantwoordelijk voor het gebouw? 
Het bestuur van de Stichting Dorpshuis Gasteren is verantwoordelijk voor het gebouw. 
Contactpersoon voor de inhoud en naleving van dit protocol is dhr. A. Klee. 
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1.5 Wie is verantwoordelijk voor het beheer?  
De beheerder, Marchinus Giezen is verantwoordelijk voor het beheer op een dagelijkse basis. 
Hoofdgebruikers zijn Sportvereniging “de Rietvogels”, Yoga groepen o.l.v Gregor Niedlich, Yoga 
groepen onder leiding van Thijs Lokhof, Toneelvereniging Amicitia, de “Huiskamer” van Gasteren 
Goed voor Elkaar, Sotoz gymnastiek, Volleybal, Molenschutters boogschieten, Historische vereniging, 
Samen Koken – Samen Eten en vanaf 1 september Noortje Bruins pilates. 
Er zijn duidelijke huisregels voor alle gebruikers van de Gasterije. Deze zijn te vinden bij de ingang 
van de Gasterije. 
Iedere activiteitenhouder maakt zijn eigen sub protocol ter goedkeuring van de werkgroep zoals 
vermeld onder Paragraaf 1.2 

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 
Het buiten terrein kan niet worden afgesloten. Het terras kan zonodig bij geplande activiteiten door 

opgegeven deelnemers worden gebruikt met inachtneming van de anderhalve meter maatregel. 

Open aanloop is voorlopig niet mogelijk.  

2.2 Toegang tot het gebouw 
De reguliere ingang zal worden gebruikt voor entree. Dan gaat men naar het invalidentoilet om de 

handen te wassen. Het invalidentoilet is voor zien van een elleboog kraan en wegwerp handdoekjes. 

Als reguliere uitgang wordt de zij-uitgang van “Gast en Zo” gebruikt.  Hierdoor worden opstoppingen 

in de aankomsthal voorkomen.  

2.3 Capaciteit 
Activiteiten zijn alleen toegankelijk via intekening. De presentie aanwezigheidslijst wordt van tevoren 

gemeld door de activiteitenhouder aan de beheerder. De activiteitenhouder is samen met de 

gebruikers verantwoordelijk voor de gezondheidscheck. De beheerder houdt bij hoeveel mensen 

voor welke ruimte zijn aangemeld en of de anderhalve meter maatregel hierbij toegepast kan 

worden. Bij twijfel vindt overleg plaats met de activiteitenhouders. 

Indien nodig worden activiteiten opnieuw ingedeeld (in het week- of maandschema) om een te grote 

hoeveelheid personen te voorkomen. 

2.4 Route 
Ingang is de huidige entree – Uitgang is door de zij uitgang van “Gast en Zo” (kantine). De tussen deur 

van “Gast en Zo” zal worden opengelaten zodat tegemoetkomend verkeer zichtbaar is. Pijlen en 

lijnen zijn aangebracht om de richting aan te geven. Eventueel moet er even gewacht worden. 

2.5 Inrichting ruimtes 
Gebruik van douches en kleedkamers is niet toegestaan. Indien nodig wordt dit aangepast als er 

andere richtlijnen komen.  
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2.6 Plattegronden 

 

3 Zo treffen we extra maatregelen voor beheer en hygiëne 

Het bestuur en de beheerder treffen 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  
Iedere activiteithouder heeft een sleutel en is verantwoordelijk voor het af en aanzetten van de 

alarminstallatie (dit gebeurt door een telefoontje/WhatsAppje naar de beheerder) en het openen en 

sluiten van het dorpshuis. De beheerder heeft de algehele controle over het openen en sluiten van 

het dorpshuis. 

3.2  Zo geven we instructies aan beheerders en gebruikers 
De beheerder heeft meegewerkt aan het opstellen van dit protocol. Het protocol is opgehangen in de 

hal van “de Gasterije”, in “Gast en Zo” en gepubliceerd op de website. In het “Neis” (maandelijks 

nieuws over Gasteren) is het bestaan en het moeten volgen van het protocol aangekondigd. 

3.3  Deze extra schoonmaak maatregelen treffen we: 
De vloer van de sporthal zal machinaal gereinigd worden aan het eind van de dag indien gebruikt.  

De deurkrukken/deuren en toiletten worden voor aanvang gereinigd en na elke activiteit ook weer 

gereinigd. 

Elk uur van de activiteiten in het dorpshuis volgt er een schoonmaakronde. Van elke deur en 

deurkruk die gebruikt wordt en de toiletten. Zoals bepaald door het R.I.V.M. en de rijksoverheid. 
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3.4 Deze extra hygiënemaatregelen en voorzieningen treffen we: 

• Bij aanvang van elke activiteit wassen wij (beheerders) onze handen met water en zeep en 

droge deze met papieren handdoekjes. 

• Elk half uur wassen wij onze handen. Elk uur reinigen wij de werkbladen.  

• Suiker en koffiemelk wordt geserveerd per persoon aan de klant. 

• De glazen en kopjes worden gereinigd door de vaatwasser. 

• Na afloop van elke activiteit worden de tafels, stoelen gereinigd.  

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.  Als je huisgenoten deze klachten hebben dan blijf je ook thuis. 
Alleen aangekondigde bezoekers zijn welkom. Er moet een presentielijst bijgehouden worden door 
de activiteithouder, die de gezondheidscheck doet per deelnemer. 

4.1 Dit verwachten we van onze bezoekers 
Bezoekers zijn lid van een groep/ vereniging. Bezoek is van tevoren aangekondigd. Wij verwachten 
van bezoekers dat zij zich voor hun eigen en andermans gezondheid/veiligheid houden aan het 
protocol. Wij verwachten van bezoekers dat zij de aanwijzingen van de beheerders respecteren en 
opvolgen. 

4.2 Zo maken we duidelijk wat we verwachten van bezoekers 
Protocol is gepubliceerd op posters in het dorpshuis maar ook op de website. Eventuele vragen 
kunnen gesteld worden aan het bestuur of de beheerder 

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.  

4.4 Zo maken we duidelijk wat we verwachten van onze vrijwilligers 
Een vergadering met de vrijwilligers over het algemene protocol en het specifieke huiskamer 
protocol. 

5 Programmeerkeuze 

Bij de keuze voor de programmering hebben we rekening gehouden met doel, doelgroep en de 
beschikbare ruimtes.  
Eventuele conflicten veroorzaakt doordat er te veel personen in het gebouw aanwezig zijn worden 
opgelost door de activiteiten in overleg opnieuw te programmeren. 

5.1 Voor deze doelgroep zijn we nu open 

binnen toegestaan m.i.v. 1 juni 2020: vergaderingen, Huiskamer, Samen Koken Samen Eten 
buiten toegestaan m.i.v. 1 juni 2020: jeu de boules, aerobics  
binnen toegestaan m.i.v. 1 juli 2020: biljart  
Er is nog geen toestemming van de Gemeente Aa en Hunze voor: volleybal, yoga 

5.2 Deze activiteiten zijn mogelijk in ons buurthuis 
Zie 5.1 
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5.3 We hebben in de programmering rekening gehouden met de capaciteit van ons 

gebouw 
Eventuele conflicten veroorzaakt doordat er te veel personen in het gebouw aanwezig zijn worden 
opgelost door de activiteiten in overleg opnieuw te programmeren.  

5.4 Dit vragen we van onze huurders 
Alleen gebruik door de bekende groepen en organisaties. 

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.  

Indien noodzakelijk wordt dit protocol herzien als er gemeentelijke, provinciale of landelijke 
richtlijnen worden herzien 
 
 
Datum: 2-6-2020 
Naam: namens de corona werkgroep, Arno Klee 


