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     Dorpshuizen, buurthuizen, cultuurcentra  
     “We mogen weer open per 1 juni  

     hoe organiseren we dit?” 

 

Verslag online sessie 19 mei 2020, 19.30 – 20.50u 

Deelnemers namens dorpsraden (2); buurt- en dorpshuizen, ontmoetingscentra (26); gemeenten (2); 

bestuur Dorpswerk (6); adviseur en ondersteuning Dorpswerk (3).  

Voorzitter Nico Bijman, gespreksleiding 

 

PERSCONFERENTIE 

Deze bijeenkomst startte terwijl journalisten nog vragen stelden aan sprekers Rutte en De Jonge bij 

hun persconferentie. De versoepeling zoals eerder aangekondigd voor de datum 1 juni gaat door. 

Sommige uitspraken blijken onduidelijk, omdat op sites van de overheid het ten tijde van deze online 

sessie (nog) net even anders geformuleerd stond.  

  
De correcte interpretatie van enkele maatregelen waarover 19 mei ’s avond onduidelijkheid 
bestond, is op 21 mei gecheckt bij de tel. helpdesk van de rijksoverheid, nr. 0800 – 1351 
 
Vragen? Mail naar dorpshuizen@dorpswerknh.nl  
 

 

NOODFONDS en CONTACT MET DORPSHUIZEN 

Nico Bijman meldt het constructieve gesprek dat het bestuur had met Gedeputeerde Cees Loggen op 

7 mei jl. In Haarlem is interesse ‘Hoe staan de buurt- en dorpshuizen er voor?’  

Provinciale Staten heeft 18 mei een motie aangenomen voor “een ’Provinciaal Noodfonds Sociale 

Infrastructuur’, dat noodlijdende sportverenigingen, dorps- en dorpshuizen op de been moet 

houden.” Een 2e fonds, het ’Economisch Herstel en Duurzaamheidsfonds’ richt zich op herstel schade 

en bevorderen duurzaamheid”.  

Onze verwachting is dat de provincie Dorpswerk Noord-Holland zal benaderen om mee te denken 

over de kaders en inrichting van het noodfonds.  Wij zullen als het zover is, het netwerk van alle bij 

ons bekende dorpshuizen informeren en bevragen.  

LOBBY GAAT DOOR 

In de Tweede Kamer werd 18 mei de ‘motie Moorlag’ ingediend, in behandeling in week 22. De motie 

“verzoekt de regering deze belangrijke voorzieningen [lees: wijkcentra/dorpshuizen] onder de 

werkingssfeer van de TOGS te brengen.”  

 

mailto:dorpshuizen@dorpswerknh.nl
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200518_74348576/noord-holland-zet-110-miljoen-in-om-klap-corona-op-te-vangen?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=seeding-nhd&fbclid=IwAR0nIfZU_ToksBglNoMKZAHGqaDBkj20T5boadhCNK4SwYKbOtM9CNHAZR4
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/togs
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Vraag en Antwoord – ‘Hoe gaan wij open?’ 

Tijdens deze sessie zijn tal van vragen gesteld. Corry Leijen bracht ook onderwerpen uit haar 

 1-op-1 contacten in.  We rubriceren de vragen naar onderwerp. Met onze advisering lopen we in lijn 

met wat in andere provincies aan informeren en advisering aan buurt- en dorpshuizen gebeurt.  

 

       

MAAK EEN PROTOCOL OP MAAT:  gebruik het invulschema  
 

 

Dorpshuizen mogen per 1 juni weer open.  

Het is belangrijk dat je een goed plan hebt om dit veilig te doen.  

Waar moet ik rekening mee houden, wat zet ik in dit plan?  

• Tip: Lees en gebruik het ‘invulprotocol’. Plus bijbehorende de handleiding. Let op: niet alle 

onderwerpen zijn voor elk dorpshuis van toepassing. Wat niet geldt in jouw gebouw, dat kun 

je overslaan.  

Nieuwe rol: Coronaverantwoordelijke  

• Het dorpshuisbestuur is verantwoordelijk voor een algemeen protocol, voor het gebouw.  

• Organisatoren van een activiteit maken hun eigen, aanvullende protocol  

• Nieuwe rol: de coronaverantwoordelijke! iemand die kennis heeft van het protocol en 

aanspreekpunt is. Zowel dorpshuisbestuur als gebruikers stellen iemand aan.  

 

  

Protocol aanleveren bij gemeente, is dit een verplichting?  
 

 

Met elkaar constateren we dat er veel verschillen zijn tussen gemeenten óf en hoe zij contact 

opnemen met buurthuizen / dorpshuizen. Wel benaderd door hun gemeente, incidenteel, enkele 

dorpshuizen in: Koggenland, Zaanstad, Schagen. Geen zicht op of dit voor alle dorpshuizen geldt.  

Corry Leijen is benaderd door gemeenten Hollands Kroon en Schagen voor advies. Corry: ‘begrijpelijk 

dat gemeenten ook nog zoekende zijn. Je kan natuurlijk altijd zelf contact opnemen.’ 

Vaststelling: gemeenten zijn onderling verschillend georganiseerd. Zullen dit onderwerp – contact en 

afstemmen met ontmoetingsruimtes, buurthuizen, dorpshuizen, wijkcentra – in de praktijk 

verschillend aanpakken.  

Vraag: Is het verplicht om je protocol aan te leveren?  

Antwoord: nee, vanuit de noodverordening is het geen verplichting. Wel geven Corry Leijen en 

anderen het advies: wees proactief. Stel je protocol op, stuur het in naar je contactpersoon: “dit is 

ons protocol”. Niet vragend maar als een mededeling.  

https://www.dorpshuizen.nl/corona/
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Praktijkvoorbeeld: gemeente Hollands Kroon vroeg aan Cultuurhuis De Kolk wel om een protocol. Dat 

is inmiddels ingestuurd, reactie vanuit gemeente volgt nog.  

 

Op deze manier ondervang je ook het onderwerp ‘gebruikersafspraken’. Jouw coronaprotocol vormt 

een aanvulling op of vernieuwing van de gebruikersafspraken.  

Advies aan gemeenten 

Dorpswerk zal aan kernconsulenten, medewerkers accommodatiebeleid, gebiedsregisseurs, 

enzovoort het invulprotocol bekend maken. Voor zover wij de mailadressen hebben van deze 

functionarissen.  

 

 

 30 personen: wat geldt binnen en buiten?  
 

 

Vraag: is het maximum aantal van 30 personen per locatie of per zaal? 

Antwoord:  

• Hoofdregel is 30 personen per locatie en mensen op 1.5 mtr afstand van elkaar 

• Aanvulling: wanneer de locatie zodanig groot is, bv 2 groepen van elk maximaal 30 pers. en 

op 1.5 mtr afstand kunnen binnen zijn in verschillende ruimtes: dan bepaalt de gemeente de 

uitzondering.   

o Advies: - heeft jouw locatie heeft meerdere grote zalen, voor meer groepen van 

max. 30 pers, mits op 1.5 mtr afstand - neem dit uitdrukkelijk op in je protocol! ook 

hoe je waarborgt dat mensen afstand houden bij de entree; en bij de toiletten. 

Vraag de gemeente om dit dan goed te keuren.  

Binnen toegestaan: 

• Is een groep binnen: alleen als iedereen 1,5m afstand van elkaar kan houden. De gebruikers 

van de ruimte moeten op veilige afstand van elkaar kunnen zitten.    

• Let op: nog niet alle activiteiten zijn binnen toegestaan. Zie verderop bij Sport, Feesten en 

Koren/zingen.  

• Bij meerdere activiteiten: zorg er voor dat de mensen niet in groepen tegelijk aankomen. Tips 

voor looplijnen, aparte ingang en uitgang, enzovoort staan in het invulprotocol.  

• Hang een poster met spelregels op bij alle ingangen van het dorpshuis.  

• Degene die de activiteit organiseert, ….  

o Is verantwoordelijk voor naleven van alle algemene regels bij die activiteit 

o Zorgt zoveel mogelijk dat deelnemers zich van tevoren aanmelden, zodat je sturing 

houdt op het aantal mensen dat op die activiteit afkomt.  

o Is verantwoordelijk voor het verplichte checkgesprek over de algemene spelregels 

(die op de poster staan).  

• Toiletruimtes: die mogen gebruikt worden; 1 persoon tegelijk. Voor virus bestrijden is water 

en zeep het probate middel! Laat je niet aanpraten dat het dorpshuis verplicht voor 

desinfecterende handgel zou moeten zorgen want medisch-technisch gezien reageert virus 

niet op desinfecterende middelen (handgel wordt gebruikt in winkels als second best 

oplossing waar bezoek aan toilet/kraan/zeep niet mogelijk is).  

https://www.dorpshuizen.nl/invulprotocol-voor-dorps-en-buurthuizen/
https://www.dorpshuizen.nl/gratis-download-coronaposter-voor-buurt-en-dorpshuizen/?fbclid=IwAR1kU-yLJR9Ers6KYinFDrozMqM8xvp9igiQ_OoVW4XFBikQAK8GT8PYGg0
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Horeca binnen:  

Bron: helpdesk rijksoverheid en Koninklijke Horeca Nederland.  

• Wanneer mensen niet uit één huishouden komen: maximum is 4 personen (bv vrienden) bij 

elkaar aan een tafel, én op 1,5m afstand van elkaar.  

• Aan de bar zitten: het maximum is 4 personen op een rij; én 1,5m afstand tot elkaar én tot de 

barman. 

• Mensen uit één huishouden mogen met elkaar aan tafel zonder de verplichte 1,5m afstand 

en het aantal mag dan meer dan 4 personen zijn.  

• Feestcafés mogen nog NIET open. 

Buiten toegestaan:  

• Dorpshuis met horeca en terras: mensen moeten aan tafel zitten, op 1,5m afstand van 

elkaar. Voor personen uit één huishouden: mogen op minder dan 1,5m van elkaar zitten. 

Gemeente is handhaver: bovenstaand (en andere) punten goed in het protocol omschrijven; er 

kunnen verschillen zijn per gemeente. Check dit goed! 

Betalen met contant geld versus PIN 

• Met contant geld betalen moet mogelijk zijn want contant geld is een wettelijk betaalmiddel. 

Wel kun je vragen of mensen zoveel mogelijk met gepast geld betalen.  

• PIN betaling wordt aanbevolen: geen contact 

 

 

  

 Sporten en Zingen/koorrepetities: wat mag wel en niet?  
 

 

• Binnensporten en beweging zijn nog niet toegestaan  

• Koersbal, schietsport, biljarten, yoga, darten, bridgen, klaverjassen, rummikup en andere 

(kaart)spellen waarbij materialen aan elkaar worden doorgeven:   -  het mag allemaal niet. 

Argumentatie is: het doorgeven van materialen van persoon tot persoon is risico verhogend, 

daarom is besloten deze activiteiten nog niet toe te staan. Bron: NOC-NSF, coronavirus en 

sport.  

• Zingen, koorrepetities, bespelen van blaasinstrumenten: er loopt een onderzoek naar de rol 

van deze activiteiten in het overdragen van het covid-virus. Het advies is: in afwachting van 

het onderzoek, niet doen. De verwachting is dat nav onderzoeksresultaten er verband gelegd 

zal worden met de mate van ventileren en wel of niet verhoogd risico op besmetting.   

 

BUITEN BEWEGEN in een groep MAG WEL!  
Dus; heb je een buitenruimte > bewegen zoals yoga, pilatus, gymnastiek, en andere fitness 

mag wel. Wees creatief! Denk mee met je gebruikers.  

 

 

 

https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport
https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport
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Verzekeringen  
 

 

Vraag: stel je werkt met vrijwilligers. Als iemand wel besmet raakt, wie is er dan verantwoordelijk?  

Antwoord: de coronasituatie is niet anders dan andere risico’s.  

A. Persoon is zelf verzekerd;  

B. Dorpshuis heeft een verzekering;  

C. sommige gemeenten hebben een overkoepelende verzekering.  

 

 

Stel je vragen - Kom je er niet uit? Wil je een klankbord?  
 
Mail naar:  dorpshuizen@dorpswerknh.nl 
 

 

 

 

Vervolg online vragenuren:    woensdag 3 juni, 19.30 uur  
                                                     woensdag 17 juni, 19.30 uur 
 

 

Velen zijn nu bezig met opstellen van hun protocol dat per 1 juni gereed zou moeten zijn om open te 

mogen gaan. Er is behoefte om tijdig vragen te kunnen stellen en uit te wisselen.  

 

Daarom twee momenten voor uitwisseling en vragen stellen:  

- woensdag 3 juni  

- woensdag 17 juni Beide keren om 19.30 uur. Uitnodiging volgt.  

 

 

Tot slot: ALV uitgesteld, noodwet maakt digitale variant mogelijk  

 

 

Vereniging Dorpswerk Noord-Holland heeft haar jaarvergadering uitgesteld. Inmiddels is een 

noodwet van kracht waarmee de verplichte Algemene Vergadering ook digitaal geoorloofd is. 

 

 

+++++ 22 mei 2020.  

mailto:dorpshuizen@dorpswerknh.nl

