Protocol voor (beperkt) openen van
Dorpshuis De Nieuwe Horn en Laurenskerk
Met ingang van 1 juni 2020 gaan wij weer (beperkt) open
met inachtneming van de basisregels van RIVM en Rijksoverheid

 houd 1,5 meter afstand,
 blijf altijd thuis bij klachten, bij benauwdheid en/of koorts blijven ook
gezinsleden thuis.
 schud geen handen
 was vaak uw handen (bij voorkeur met zeep), voordat u naar buiten
gaat, als u weer thuis komt, als u uw neus heeft gesnoten en natuurlijk
voor het eten en nadat u naar de wc bent geweest.
 hoesten en niesen in de binnenkant van de elleboog, papieren
zakdoekjes gebruiken en meteen weggooien.
 bent u 70 jaar of ouder, of heeft u een kwetsbare gezondheid, wees
dan extra voorzichtig.
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1. We hebben besloten om weer (beperkt) open te gaan als dorpshuis
1.1
Inleiding
Ons gebouw vervult een belangrijke sociale functie in onze gemeenschap. We willen op een
verantwoorde wijze onze bezoekers weer de mogelijkheid geven van het gebouw gebruik te maken.
1.2
Het protocol
Om onze dorpshuisfunctie in de gemeenschap te kunnen blijven vervullen in tijden van corona, is het
nodig om een protocol op te stellen. De maatregelen in het protocol hebben ten doel om onze
gebruikers en vrijwilliger te laten zien dat hun persoonlijke veiligheid bovenaan staat. Het protocol is
opgesteld door het bestuur van het dorps- of buurthuis.
1.3
Eigendom
Onze gebouwen zijn eigendom van onze stichtingen. Ter informatie hebben wij dit protocol gestuurd
aan onze gemeente.
1.4
Voor wie gaan we weer open?
We gaan open voor besloten activiteiten van onze huurders c.q. gebruikers, die door de
rijksoverheid zijn toegestaan.
Daarnaast gaan wij open voor culturele activiteiten, de richtlijnen daaromtrent van het RIVM
volgend. Zie ook Veiligheidsregio Noord-Holland Noord https://www.vrnhn.nl/
1.5
Wie is verantwoordelijk voor het gebouw?
Het bestuur van Stichting De Nieuwe Horn en Stichting tot Restauratie en Instandhouding van de NH
kerk te Kolhorn is eindverantwoordelijk voor het gebouw.
1.6
Wie is verantwoordelijk voor het beheer?
De verantwoordelijkheid van het beheer is door het bestuur gedelegeerd aan de gebruikers.
1.7

Wie zijn onze gebruikers?

Vaste gebruikers van dorpshuis De Nieuwe Horn zijn:
 Fitnesstudio Cathrien Kaper
 Haarstudio De Horn
 Biljartvereniging Klein Begin
 Biljartschool Tj. De Bruin
 WAO belangengroep
 Seniorensoos
 Musicalvereniging Zanglust
 Stichting de Zonnebloem
Vaste Gebruikers van de Laurenskerk zijn:
 Harmonie ‘De Eendracht’



Teken- en schilderclub Barsingerhorn

2. Routing en inrichting
2.1
In de gebouwen
1,5 m. afstand houden en geen fysiek contact is de norm voor iedereen in het gebouw, met
uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar.
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2.2
Het buitenterrein
Ook buiten en voor de ingang houdt iedereen zich aan de 1,5 meter richtlijn.
2.3
Toegang tot en verlaten van het gebouw
We staan tijdelijk gebruik van de nooduitgangen toe als extra uitgangen om de beweging van
aanwezigen beter te leiden.
Voor de Horn wordt de hoofdingang gebruikt als ingang en de nooduitgang zo nodig als uitgang.
Voor de kerk wordt de hoofdingang gebruikt als ingang en het Oostportaal zo nodig als uitgang.
Bezoekers van de kerk kunnen eventueel ook via de zijbeuk en de deur naast de aula naar buiten
worden geleid.
Ook bezoekers aan de Horn kunnen zo nodig door de deur naast de aula naar buiten worden geleid.
(Zie bijgevoegde plattegrond)
In ieder geval dient zowel in de kerk als in de Horn een aparte in- en uitgang te worden gebruikt als
mensen bij komen en gaan elkaar moeten kruisen en 1,5 meter afstand bewaren niet mogelijk is.
2.4
Capaciteit
Binnen onze gebouwen hebben we te maken met vaste en incidentele huurders.
Als algemene richtlijn stellen wij het ruimtebeslag op 4 m2 per persoon en voor een vergaderplek op
5 m2 per persoon.
2.5.
Capaciteit per ruimte (zie tekening in bijlage)
De Horn vloeroppervlak
± 215 m2 = max 40 personen
De kerk vloeroppervlak
± 200 m2 = max 50 personen
De zijbeuk vloeroppervlak
± 40 m2 = max 8-10 personen

3. Zo treffen we extra maatregelen voor beheer en hygiëne
3.1

Over de toegang tot de locatie spreken wij af:
Gebruikers kunnen hun eigen sleutel gebruiken om toegang tot ons gebouw te krijgen.
Buiten gebruikelijke openingsuren meldt men zich bij de sleutelbeheerder of bij het
secretariaat
 Elke vereniging/groep/club stelt iemand aan als corona verantwoordelijke en meldt dit aan
het secretariaat van het dorpshuis (info@dorpshuiskerkkolhorn.nl)
 De corona verantwoordelijke is o.a. verantwoordelijke voor het openen en sluiten van het
gebouw.
 Buiten vaste tijden is het gebouw voor niemand toegankelijk, met uitzondering van bestuur
en beheerders.
Extra gebruik kan alleen in overleg met het secretariaat



3.2
Zo geven wij instructies aan gebruikers:
Onze gebruikers verstrekken we dit protocol per e-mail.
Er is ook altijd een geprint exemplaar voorhanden in het dorpshuis.
Onze gebruikers verstrekken ons hun protocol en wijzen een coronavertegenwoordiger aan die
verantwoordelijk is voor de naleving van dat protocol.
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3.3
De extra hygiënemaatregelen die wij treffen zijn de volgende:
We maken gebruik van het voorlichtingsmateriaal op basis van RIVM-richtlijnen:
Check bij toegang:
De corona vertegenwoordiger van iedere gebruiker, huurder of activiteit vraagt bezoekers
naar hun gezondheid, telefonisch als mensen reserveren en/of bij binnenkomst bij de deur.
Aan bezoekers worden een aantal vragen over hun gezondheid gesteld volgens de checklist
van het RIVM hieronder. Als één van de vragen met ‘ja’ beantwoord wordt, mag die
persoon niet naar binnen.

Voorkom besmetting:
 De corona verantwoordelijke van iedere groep gebruikers/huurders is ook verantwoordelijk
voor het naleven van de algemene hygiënemaatregelen van het RIVM.
 Laat iedereen bij het betreden van ruimtes hun handen wassen (bij voorkeur met zeep) of
desinfecterende handgel gebruiken
Algemeen:
Eenmaal per week worden kerk en Horn door een schoonmaakster schoongemaakt.
Het bestuur van het dorpshuis zorgt voor de aanwezigheid van handgel (vloeibare) zeep en
papieren handdoekjes, en desinfecterende doekjes
t.a.v. Gebruikers:
algemeen:
In verband met het schoonhouden van de ruimtes vragen wij van de gebruikers het volgende:
 Neem na gebruik tafels en aanrechtbladen alsook contactpunten af met een warm sopje
 Ventileer de ruimte, d.w.z. laat frisse lucht binnen in ieder geval 5–10 minuten voor
vertrek, indien het weer het toelaat.
 Neem bij het verlaten van het gebouw de lege flessen mee en gooi ze elders in een
glasbak
 Zet verplaatst meubilair weer terug op zijn plaats
Koffie en thee
 Ondanks de belasting voor het milieu, adviseren wij, ter voorkoming van besmetting,
gebruik te maken van kartonnen bekers en verpakte suiker en melk, door gebruikers zelf
aan te schaffen. Men kan ook een eigen beker meenemen.
 Sanitair:
Haal een desinfecterend doekje over de gebruikte toiletten en indien nodig over de vloer.
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Maak gebruik van papieren handdoekjes, op de toiletten aanwezig. Gooi gebruikte doekjes in
de daarvoor bestemde, op de toiletten aanwezige, afvalbakken.

4. Zo gaan we met elkaar om
4.1 Zo maken wij duidelijk wat wij verwachten.
Bij de ingang van de Nieuwe Horn, in de Nieuwe Horn, bij de ingang van de kerk en in de kerk
alsook in de zijbeuk, hangen ‘spelregels om het dorpshuis veilig te bezoeken’
De huurders c.q. gebruikers zijn geïnformeerd over wat wij van hen verwachten. Zij maken dit
duidelijk aan hun leden en bezoekers.

Deze regels zijn geldig totdat de regering en/of de gemeente anders bepalen .
Datum: 1 juni 2020
Dorpshuis de Nieuwe Horn en Laurenskerk
Contactgegevens:
Lineke Albrecht
Secretaris
info@dorpshuiskerkkolhorn.nl
tel: 06-15067787
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Plattegrond kerk en Horn
Groene pijlen markeren de ingangen
Rode pijlen markeren de uitgangen

Zijbeuk
8-10 pers
40 m2

Kerk
50 pers..
200m2

Nieuwe Horn
40 personen
215 m2

6

