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1. Opening Buurthuis  

Vanuit de rijksoverheid gezien kunnen de buurthuizen weer open. Vanaf 1 juni voor maximaal 
30 mensen, uitgaande van de basisregels van 1.5 meter afstand. Buurthuis ‘Klein Kruierij’ 
volgt deze richtlijnen zoals bepaald door het RIVM en de Rijksoverheid.

Reden: Ons gebouw vervult een belangrijke sociale functie in ons dorp. We willen op een 
verantwoorde wijze onze bezoekers en verenigingen weer de mogelijkheid geven van het 
gebouw gebruik te maken

                 Het protocol

Voorwaarde voor heropening is dat er een protocol voor coronamaatregelen aanwezig is. 

Reden: Om onze buurhuisfunctie in ons dorp te kunnen blijven vervullen in tijden van corona, 
is het nodig om een protocol voor ‘Klein Kruierij’ op te stellen. De maatregelen in het 
protocol hebben tot doel om onze vrijwilligers, gebruikers/bezoekers en huurders te laten zien 
dat hun persoonlijke veiligheid bovenaan staat. Het protocol is opgesteld door het bestuur van 
Dorpsbelangen De Groeve. 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.

                 Randvoorwaarde (algemene gegevens van Klein Kruierij)

Buurthuis ‘Klein Kruierij’ is eigendom van Vereniging Dorpsbelangen De Groeve. Het 
bestuur (gekozen door alle leden van Dorpsbelangen) dient als spreekbuis. Ter informatie 
hebben wij dit protocol gestuurd aan alle voorzitters van de verenigingen, Beheerscommissie 
en de gemeente Tynaarlo.

                 Openingstijden

Alle verenigingen kunnen de activiteiten door laten gaan in overleg met het bestuur van 
Dorpsbelangen of Beheerscommissie, mits deze voldoen aan de richtlijnen van de overheid en 
de getroffen maatregelen (protocol) van ‘Klein Kruierij”.

                  Wie is verantwoordelijk voor het gebouw

Het bestuur van Dorpsbelangen is verantwoordelijk voor het gebouw. Voor de naleving van 
dit protocol is de gebruiker (bestuur verenigingen) van het gebouw verantwoordelijk!

                  Wie is verantwoordelijk voor het beheer



De Beheerscommissie is hiervoor verantwoordelijk

                     Wie zijn onze gebruikers

Dorpsbelangen (algemeen bestuur)
Activiteitencommissie Dorpsbelangen: Koffieochtenden, bibliotheek
Toneelvereniging
IJs vereniging
Jeu d’Boules  club
Dartvereniging
Kookclub
Klaverjasvereniging

Let op: Voorlopig laten we geen incidentele huurder toe.

                       Zijn er andere protocollen van toepassing?

N.v.t.

                        Het buitenterrein

Het buitenterrein is ruim en vrij toegankelijk (dit geldt ook voor de tennisbaan outdoor fitness, 
skate/ijsbaan, zandbak en parkeerplaats. Hierbij ligt de verantwoordelijkheid bij de bezoeker 
om zich te houden aan de richtlijnen van de overheid.

Voor de ingang houdt iedereen zich aan de 1.5 meter richtlijn. Geldt ook voor 
achterzijde/overkapping/plein.

Er wordt rekening gehouden met de voorbijgangers aan de voorzijde (Kruierij).

                         Toegang tot het gebouw

We scheiden toegang en uitgang door de toegang aan de voorzijde te gebruiken en de 
nooduitgangen in de grote zaal of dartruimte als uitgang.
De looproute zal zoveel een éénrichtingsverkeer worden. Dit moet zorgen om opstopping te 
voorkomen van in- en uitgaande bezoekers (zie Stroomschema, bijlage 1)

                          Capaciteit

Per ruimte is bepaald hoeveel bezoekers mogen (gebaseerd op 1.5 meter afstand en richtlijnen 
van de overheid.
Vergaderkamer:      5   bezoekers 
Grote zaal         :      30 bezoekers
Dartruimte        :      8   bezoekers
Keuken              :       4  bezoekers

Alle verenigingen worden verzocht een bezoekerslijst (zie bijlage 2) bij te houden. Bij 
weigering op de lijst kan een ontzegging van “Klein Kruierij” opgelegd worden.



               2. Route

- Binnenkomst bij gebruik vergaderruimte: Via voorzijde ingang, langs kapstokken (hal) 
naar vergaderruimte en uitgang via nooddeur dartruimte

- Binnenkomst gebruik dartruimte: via voorzijde ingang, langs kapstokken, uitgang via 
nooddeur dartruimte

- Binnenkomst gebruik grote zaal/keuken: binnenkomst via nooddeur dartruimte, via 
kapstokken (hal) naar grote zaal/keuken. Uitgang via nooddeur grote zaal naar plein.

*we staan tijdelijk gebruik van de nooduitgangen toe als extra in- en uitgangen om de 
beweging van bezoekers beter te leiden.
           
                          Inrichting ruimtes

Zie capaciteit . Aantal bezoekers betekend ook dezelfde aantal stoelen met tussenruimtes van 
1.5 meter. Evt. waarborgen door tafels ertussen te zetten.

                          Plattegronden

Plattegrond hangt bij ingang deur grote zaal. Zie bijlage 1 voor stroomschema

        3.     Extra maatregelen beheer & hygiëne

Het bestuur en beheer treft extra maatregelen. We maken een aantal aanvullende afspraken en 
nemen maatregelen die zorgen voor een verantwoord gebruik.
 
                         Over de toegang tot de locatie spreken we af

Ieder vereniging/activiteit heeft een sleutelbeheerder. Hij/zij is verantwoordelijk voor het 
naleven van dit protocol.

                         Instructie sleutelbeheerders

Alle sleutelbeheerders van de verenigingen/activiteitenvrijwilliger/schoonmaak verstrekken 
we dit protocol per email. Er ligt in ‘Klein Kruierij’ ook een geprint exemplaar. Tevens is dit 
protocol terug te vinden op: www.degroeve@net.
Voor vragen is de bovenstaand contactpersoon bereikbaar.

                           Extra ‘schoonmaak’ maatregelen

We maken gebruik van het voorlichtingsmateriaal op basis van de RIVM-richtlijnen

Check bij toegang:



� Bij binnenkomst wordt het bezoekerslijst getekend. Hierop staat dat je de 
RIVM-richtlijnen naleeft en je geen verkoudheidsklachten, koorts of andere 
coronaverdachte verschijnselen hebt. Je houdt je aan de 1.5 meter richtlijn

Voorkom besmetting:
� Bezoekers worden gewezen op de algemene hygiënerichtlijnen van het RIVM 

middels A3 posters bij de ingangen
� Bij binnenkomst worden bezoekers verzocht handen te wassen/desinfecteren 

met desinfectans wat bij de deur staat.
� Voor zover mogelijk worden er disposable bekers/bestek etc. gebruikt
� Geen gebruik van thermoskannen
� Suikerzakjes en melkcupjes worden gebruikt. Afval door de bezoeker zelf in de 

prullenbak (voetpedaal) laten deponeren
 Algemeen: 

� Alle ruimtes worden op de reguliere manier schoongemaakt
� Minder tafels en stoelen

Contactoppervlakken en aanraakpunten:
� De organisator maakt deze oppervakken en punten meerdere keren per 

activiteit schoon op de reguliere wijze. Hiervoor worden disposable doekjes 
gebruikt

Sanitair:

� Schoonmaken op reguliere wijze
� Contactpunten en handenwas-faciliteiten ook goed schoonmaken
� Frequentie in overleg met schoonmaak vaststellen
� Beheer zorgt voor voldoende (aanvulling van) (vloeibare) zeep en materialen 

om handen af te drogen
� Er wordt in ‘Klein Kruierij’ papieren handdoekjes gebruikt

                  4. Zo gaan wel 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. Moet je toch niezen of 
hoesten doe je dit in je elle boog. Gebruik papieren zakdoekjes om te snuiten. Was regelmatig 
je handen met zeep, ook tussen de vingers. En houd 2 meter afstand van elkaar. Als je 
klachten zoals koorts (meer dan 38 graden), verkoudheid (zoals niezen, snotterigheid, hoesten, 
keelpijn), of kortademig hebt/bent, blijf je thuis!
Alle gebruikers en bezoekers houden rekening met dit protocol. Iedereen maakt zijn/haar 
eigen keuze voor deelname en is hiervoor zelf verantwoordelijk
 
                      5. Programmakeuze

Alle verenigingen/activiteiten/clubs zijn verantwoordelijk voor de bijeenkomsten van 
zijn/haar bezoekers en het naleven van dit protocol. Hierbij rekening houden met zijn/haar 
doelgroep.
Het vooraf klaarzetten van alle benodigdheden, vanaf binnenkomst , is ook hun taak.

 De keuze voor nu is gemaakt om huurders tot 1 juli niet toe te staan



                       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 en 
evenementen met vergunning of meldingsplicht is verboden tot 1 september. Dit protocol is 
van toepassing totdat de richtlijnen veranderen. Het bestuur van Dorpsbelangen past het 
protocol aan bij veranderingen van de richtlijnen

Let op: Dorpsbelangen hoopt zo enig besmetting door diverse virussen te voorkomen en kan 
niet verantwoordelijk worden gehouden voor besmetting.

Respecteer elkaar en houdt je aan de richtlijnen. Zo blijven we allen gezond ….

Datum: 02-06-2020 (definitief)

Herziening protocol: 30-06-2020 




