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Het Bestuur van buurtcentrum d’Evelaer heeft besloten om weer (beperkt)
open te gaan.

Vanuit de rijksoverheid gezien kunnen de buurthuizen en ontmoetingscentra weer open van
1 juni voor maximaal 30 mensen, uitgaande van de basisregels van 1,5 meter afstand. Ons
buurtcentrum volgt de richtlijnen zoals bepaald door het RIVM en de Rijksoverheid.
1.1

Opening van ons gebouw

Het bestuur vindt het belangrijk dat m.n. voor de ouderen voorzichtig in kleine groepen weer bij elkaar
mogen komen voor een activiteit om zo ook de eventuele eenzaamheid van ouderen van de afgelopen
maanden te kunnen verlichten. Ook zullen in de vakantie weer een aantal kinderactiviteiten en
huttendorp plaats vinden. Deze activiteiten voor ouderen en kinderen zullen niet te gelijker tijd plaats
vinden in het gebouw. De sportlessen mogen per 1 juli ook hoogstwaarschijnlijk weer in het gebouw
plaatvinden, dit in overleg met beheerder, rekening houdend met 1,5 meter afstand houden, hygiëne
en luchten van de ruimte. Voor 1 september wordt dit protocol verder aangepast voor alle activiteiten
en deelnemers voor het nieuwe seizoen.

1.2

Het protocol:

Voorwaarde voor heropening is dat er een protocol voor coronamaatregelen aanwezig is. Om ons
buurtcentrum veilig te kunnen gebruiken hebben we dit protocol opgesteld.
Aan bezoekers wordt een verkorte versie aangereikt via website, facebook en op locatie.
Met vrijwilligers, beroepskrachten wordt persoonlijk een uitgebreide versie aangereikt om
duidelijkheid voor iedereen hoe we de 1,5 meter afstand en hygiëne maatregels bewaken.

1.3

Randvoorwaarden

Het Bestuur van stichting d’Evelaer is eigenaar van het gebouw en stelt deze maatregelen op. De
gemeente Heemskerk is op de hoogte van dit protocol en wordt aangepast zo nodig.

1.4

Welke openingstijden hanteren we?

We kiezen ervoor voorlopig tot 1 september alleen voor besloten (van tevoren aangemelde)
activiteiten. Open inloop is voorlopig niet mogelijk.

1.5

Wie is verantwoordelijk voor het gebouw?

Bestuur stichting d’Evelaer

1.6

Wie is verantwoordelijk voor het beheer?

Tot 1 september: Denise Biergans + Carina Stet tijdens ouderen- en sportactiviteiten en Christall Smit
tijdens vakantie activiteiten voor kinderen.
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2 Routing en inrichting
2.1

Het buitenterrein

Er is voldoende ruimte op het terrein om te wachten of ophalen van kinderen of ouderen met
inachtneming van 1,5 meter richtlijn.

2.2

Toegang tot het gebouw

We hebben 1 centrale gang, deze wordt van alle obstakels ontruimd en voorzien van een looproute.
Per 1 september als er meer dan 1 groep tegelijkertijd in huis zijn, dan volgt een protocol van niet
tegelijkertijd starten en weggaan van groepen.
Ook de nooduitgangen mogen tijdens de Corona protocollen als uitgang gebruikt worden.

2.3

Capaciteit

De grote zaal:
1.
2.

3.

In de zaal houden we de norm van max 30 personen aan voor activiteiten.
De zaal is geschikt voor max. 12 sporters op minimal 1,5 meter afstand. Ingaande als de regels
van de overheid dit toelaten. Er zijn geen inlooplessen mogelijk, sporters dienen van te voren
zich aan te melden bij docent.
Sportlessen worden tot die tijd in de buitenlucht gegeven.

De bovenzaal is tot 1 september gesloten
Het kantoor: word door maximaal 2 personeelsleden bezet aan bureau gezeten. Daarbij 1 collega van
bv Peuteropvang bv om te kopiëren, lijsten of sleutels te pakken. e.d.
Bezoekers met vragen worden verzocht bij de deur van kantoor op de mat voor te blijven staan, dit
wordt aangegeven met tape.

2.4

Route

Route in de gang wordt aangegeven door waarschuwingstape en pijlen.
Als er opstoppingen zouden dreigen, dat zal pas gaan spelen na 1 september dan wordt de looproute
gewijzigd om het gebouw aan de achter/zijkant door de nooddeuren te verlaten.

3

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

Voor alle kinderactiviteiten geld dat ouders niet in het gebouw komen maar hun kinderen bij de
voordeur afzetten en ophalen. Alle kinderactiviteiten zullen bij inschrijving zijn, geen inloop mogelijk.
Per 1 september: Alle contactpersonen en docenten van zelfstandige groepen/activiteiten zijn ook
tijdens hun activiteit verantwoordelijk voor het toepassen en handhaving van de regels.
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3.2

Zo geven we instructies aan vrijwilligers, docenten en gebruikers

Bestuursleden en/of Denise zal met iedere vrijwilliger en docent die verantwoordelijk is voor de
desbetreffende activiteit van tevoren hebben gesproken en uitleg gegeven. Om de instructies ook aan
de activiteit-deelnemers duidelijk te kunnen maken.

3.3

Deze extra schoonmaak maatregelen treffen we:

Na gebruik van tafels stoelen worden door de docent/ vrijwilligers de tafels en leuningen afgenomen
met een sopje met schoon doekje. Doekjes worden daarna in de was mand gedaan.
Toiletten worden ook nogmaals nagelopen met desinfecteerspray, door degene die in de middag het
gebouw afsluit. Dit voor de avond bezoekers van de sport.
In de ochtend maakt Yvon van de Berg het gebouw professioneel schoon met de extra schoonmaak
protocollen.( zie ook bij Peuteropvang d’Evelaer)
Zodra het groen licht gegeven wordt vanuit de overheid om te sporten in binnenruimte zonder
sporttoestellen:
De sport attributen worden extra schoongemaakt en zijn niet onderling uitwisselbaar in de les. De
docent maakt na de les alle gebruikte sport attributen weer schoon en lucht minimaal 15 minuten de
zaal. De sporters nemen zelf een matje mee.

3.4

Deze extra hygiënemaatregelen en voorzieningen treffen we:

Bij de ingang zal een dispenser staan met handalcohol, deze moet gebruikt worden bij betreding
gebouw.
Bij het inschenken van kopje koffie wordt dit door 1 persoon gedaan met een thermoskan aan tafel. Er
worden alleen melkcupjes/zakjes en suikerzakjes gebruikt. Na het gebruik worden alle kopjes door 1
persoon in de afwasmachine geplaatst en de koffiekannen goed gereinigd. Daarna ook handen goed
wassen.
Voorlopig is toiletbezoek niet mogelijk. Alleen als het echt niet anders kan. Na ieder toilet bezoek, zal
er een fles desinfecteermiddel staan om knoppen en wc bril te sproeien. De gebruiker wordt gevraagd
voor en na toiletgebruik dit te doen.
Als er een broodje of een andere versnapering gebruikt worden tijdens een activiteit, dan zal dit met
handschoenen klaargemaakt/aangepakt zijn en uitgedeeld worden inachtneming van de 1,5 meter.
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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 niezen 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.

4.1

Dit verwachten we van onze bezoekers

We verwachten van bezoekers dat zij de richtlijnen en aanwijzingen volgen.

4.2

Zo maken we duidelijk wat we verwachten van bezoekers

Bij aanmelding van cursusactiviteit , zenden wij in het kort de tekst mee over wat wij verwachten van
deelnemers..
De beroepskracht, docent of vrijwilliger zal bij de start van de cursus of activiteit de regels uitleggen.
Posters in het gebouw van de gedrags- en hygiëne regels

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, geven instructies en deze
moeten ook worden opgevolgd door bezoekers. Als er vragen of problemen zijn kunnen zowel
bezoekers als vrijwilligers zich richten tot Denise Biergans of Monic Andrée Wiltens

4.4

Zo maken we duidelijk wat we verwachten van onze vrijwilligers

Vrijwilligers worden zoveel mogelijk persoonlijk ingelicht, maar daarnaast ook schriftelijk per email.
Als vrijwilligers tussentijds vragen hebben of ergens tegenaan lopen zijn van maandag tm donderdag
Denise en/of Monic aanwezig.

5

Programmeerkeuze

Bij de keuze voor de programmering hebben we rekening gehouden met doel, doelgroep en de
beschikbare ruimtes. Nog niet aan de orde komt voor bij de aanpassing 1 september.

5.1

Voor deze doelgroep zijn we nu open

We kiezen, naast de openstelling in de ochtend van de Peuteropvang, ervoor om in juni alleen te
starten met Beweging ouderen. Zij doen daarna een kopje koffie met wat lekkers en een uurtje
bijpraten
om
ontmoeting
te
realiseren.
Daarnaast zullen per 1 juli ook sportactiviteiten plaats vinden onder leiding van Carina Stet.
Vanaf 6 juli heeft de Peuteropvang zomervakantie tot half augustus en zullen er in de zomervakantie
een aantal kinderactiviteiten georganiseerd worden.
Daarnaast zullen we naar de mogelijkheden kijken om de ouderen activiteiten in de zomer wat uit te
breiden.
Per september zal er een nieuwe aangepaste protocol zijn met uitleg voor welke groepen we dan open
zullen zijn.
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5.2

Deze activiteiten zijn mogelijk in ons buurtcentrum

Zie bovenstaand punt 5.1, per september uitbreiding

5.3

We hebben in de programmering rekening gehouden met de capaciteit van ons
gebouw

Tot september zullen er geen grote groepsactiviteiten plaats vinden, max 30 personen incl.
vrijwilligers.

6. Vervolgstappen:
We houden de landelijke richtlijnen en voorschriften goed in de gaten, dit protocol is van toepassing
tot 1 september mits de richtlijnen veranderen.
Een nieuwe versie zal voor het nieuwe seizoen uitkomen. Dit zal ook in overleg en evaluatie gaan met
alle betrokken vrijwilligers die met deze eerste versie gewerkt hebben.
2 juni 2020
namens het bestuur van Stichting d’Evelaer
Denise Biergans
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