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                      Stichting Dorpshuis Hitzum 

Corona protocol: “Stichting Dorpshuis Hitzum” 

Dit Corona protocol is afgeleid van het basis protocol welke Doarpswurk heeft gemaakt voor 

de dorps- en buurthuizen. Daar er veel verschillende dorps- en buurthuizen zijn kan dit 

protocol geschreven worden voor het eigen dorpshuis. We zijn Doarpwurk zeer erkentelijk 

voor deze ondersteuning. Voor Hitzum gebruiken we alleen de naam dorpshuis.  

Inleiding 

Bij het opstellen van dit Corona Protocol zijn we ons als bestuur van Stichting Dorpshuis 

Hitzum bewust dat de Corona maatregelen ons nog wel jaren bezig kunnen houden. Het is 

daarom belangrijk om de maatregelen die het bestuur heeft getroffen vast te leggen en te 

delen. Er zal een communicatieplan en een schoonmaakplan geschreven worden, zodat het 

duidelijk is welke richtlijnen in acht genomen moeten worden. 

Het protocol zal bestaan uit 2 delen; het eerste deel zal de verkorte versie zijn, het tweede 

deel zal per onderdeel beschreven worden.  

Daarbij komen als bijlage het communicatie protocol en het schoonmaak protocol. 

Het eerste deel 

De algemene richtlijnen van het RIVM moeten altijd in acht genomen worden, dat zijn: 

 Was vaker je handen; 

 Nies in je elleboog; 

 Gebruik papieren zakdoekjes; 

 Schud geen handen; 

 Iedereen van 18 jaar en ouder houdt altijd 1,5 meter afstand van elkaar ; 

 Bij klachten zoals hoesten, keelpijn, verkoudheid en/of koorts blijf je thuis; 

 Bij ernstige symptomen zoals koorts (vanaf 38 graden Celsius) of 

benauwdheid moet het hele huishouden thuisblijven; 

 Vooraf bezoekers vragen of ze een risico zijn door middel van een 

‘checkgesprek’.  Als een bezoeker ziekteverschijnselen vertoont, wordt 

deze persoon verzocht naar huis te gaan; 

 Vooraf reserveren is verplicht (dit mag ook bij de deur); 

 Registeren van bezoekers (mag ook een contactpersoon van een club zijn); 

 Draag een mondkapje in het dorps- of buurthuis. 

In de horeca is het verplicht bezoekers te vragen zich te registreren ten behoeve van bron- 

en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting. 
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Het tweede deel 

Hygiëne

Bij binnenkomst moet iedereen handen wassen 

* Bij binnenkomst moet iedereen zijn/haar handen wassen  

* We gebruiken hiervoor de mindervaliden w.c.  

* De papieren handdoekjes gaan in de afvalemmer                                                    

* Aan het einde van de avond worden de eventueel gebruikte katoenen handdoeken 

meegenomen en uitgewassen op het kookprogramma 

Stel in iedere ruimte desinfecterende handgel, papieren doekjes en oppervlakte 

sprays beschikbaar 

* De gasten worden in staat gesteld om hun handen op ieder moment te kunnen 

desinfecteren 

* In iedere ruimte zal handgel of hygiënische doekjes aanwezig zijn.  

Draag handschoenen in de keuken en achter de bar. 

* Vrijwilligers die een bar enof keukendienst draaien moeten handschoenen dragen.  

* Wegwerphandschoenen staan in de keuken en kunnen voorafgaand aan de bar-en 

of schoonmaakdienst gepakt worden.

Schenk koffie/thee in kartonnen bekers en gebruik los verpakte verpakte suiker 

en melk 

* Er zijn voldoende kartonnen bekers en houten roerstaafjes aanwezig  

* De suikerklontjes blijven staan, deze worden met een suikerlepeltje vanuit de  

   pot gepakt 

* De koffiemelk zal vanuit kartonnen pakjes geschonken worden 

* Stichting Dorpshuis Hitzum is bezig om verantwoord met het milieu om te gaan en 

kiest daarom voor bovenstaande maatregelen in plaats gebruik te maken van 

wegwerpbare suiker en melk verpakkingen. 

Stel een schoonmaakprotocol op 

* Een schoonmaakprotocol zorgt ervoor dat de schoonmakers veilig kunnen werken   

   en de ruimtes schoon en veilig blijven.                                                                   

* Dit schoonmaak protocol is als bijlage toegevoegd. 
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Maak gebruik van een ‘deurklink-oplossing’  

* Er zijn inmiddels verschillende oplossingen om de deurklink niet meer met de   

   handen te openen.                                                                                                     

* Stichting Dorpshuis Hitzum kiest ervoor om de deur klinken omhoog te zetten,  

   zodat ze met de elleboog open en dicht gedaan kunnen worden. 

 Het dragen van een mondkapje in dorps- of buurthuis 

Het dragen van een mondkapje in publieke ruimtes zoals een dorps- of buurthuis is 

verplicht. Vanaf 13 jaar is iedere bezoeker verplicht om een mondkapje te dragen. 

Ook vrijwilligers en personeel zijn verplicht om een mondkapje te dragen. 

Looproutes: 

Breng looproutes aan in het dorpshuis

* Geef met pijlen of andere markering de looproutes in het dorpshuis aan.  

   Maak bij voorkeur gebruik van routes met eenrichtingsverkeer, zodat mensen  

   elkaar niet tegen het lijf kunnen lopen 

* De looproute zal zo mogelijk met pijlen aangegeven worden. Verder zullen we van   

iedere bezoeker verwachten dat de regels in acht genomen worden.

Maak (als het mogelijk is) gebruik van een aparte in- en uitgang 

* Een aparte in-en uitgang maakt het makkelijker om mensen van elkaar te  

   scheiden. 

* De huidige hoofdingang blijft bestaan.                                                                             

* Het is mogelijk om via de oude ingang het Dorpshuis te verlaten. Dit kan 

aangegeven worden met affiches van een “pijl” en “uitgang”. 

Markeer wachtplekken voor het toilet 

* Laat steeds maar één iemand tegelijk naar het toilet gaan en zorg er met markering  

   voor dat mensen die wachten de 1,5 meter in acht houden. 

* Er kan zowel van de dames als het heren toilet/urinoir eentje afgesloten  

   worden. Op deze wordt de 1,5 meter in acht genomen worden.
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Gebruikers van ruimtes/zalen 

Gebruikers moeten vooraf een ruimte reserveren 

* Gebruikers die een ruimte willen huren moeten dit vooraf reserveren bij het dorps-  

 huis zodat het maximaal aantal gebruikers makkelijk te handhaven blijft   

  (dat kan per telefoon, app of mail) 

* De reserveringen van het dorpshuis gaan via het gebruikelijke agenda beheer,  

   daarbij zal gelijktijdig het aantal verwachte bezoekers doorgegeven moeten 

worden. 

* Is het aantal bezoekers niet doorgegeven, dan gaan we met de nummer blokjes   

werken. Bij binnenkomst, na handen wassen, een blokje nemen. Op de blokjes staat 

een cijfer van 1 tot en met 30. Er zijn dus 30 blokjes. Zijn de blokjes op dan mag je 

niet naar binnen.  

* Het maximale aantal bezoekers is vanaf 14 oktober totaal 30 personen, dit is 

exclusief de vrijwilligers achter de bar. De 1,5 meter blijft staan. 

De tafels en stoelen in het dorpshuis moeten minimaal 1,5 meter uit elkaar staan 

of er moeten afscheidingen gemaakt worden d.m.v. (transparante) schermen. 

* Door minder tafels en stoelen neer te zetten of door duidelijk aan te geven dat  

   bepaalde tafels en stoelen niet gebruikt mogen worden, kan voldoende afstand  

   tussen de gasten worden gecreëerd. Het eventueel plaatsen van schermen maakt           

het mogelijk om tafels dichter bij elkaar te zetten. 

* In de verschillende zalen zullen de tafels zo klaargezet worden, dat de 1,5 meter  

   gewaarborgd is. Het honinggraadmodel kan torgepast worden  

Maximaal 4 personen aan één tafel en aan de bar

* Er mogen maximaal 4 verschillende personen aan één tafel zitten op 1,5 meter     

   afstand. 

* Dit geldt niet voor mensen uit hetzelfde huishouden. Dit geldt ook voor de bar. 

* Het bestuur van Stichting Dorpshuis Hitzum zal de 1,5 meter waarborgen. 

Er mogen maximaal 30 personen gebruikmaken van het dorpshuis. 

* Het dorpshuis mag vanaf 14 oktober maximaal 30 personen tegelijk ontvangen, de 

1,5 meter moet gewaarborgd blijven. Dit is inclusief kinderen, maar exclusief 

personeel. 

* De verkeersstromen moeten gescheiden blijven. 

* Ook hier geldt dat de ruimtes zo ingedeeld worden voor het maximaal aantal 

gasten.                                                                                                                     
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* Het bestuur van Stichting Dorpshuis stelt het bestuur van de hurende vereniging  

   verantwoordelijk om dit te monitoren. 

Het horecagedeelte in het dorps- of buurthuis moet dicht 

Dorps- en buurthuizen beschikken vaak over en gecombineerde functie 

zowel horeca als maatschappelijk. Het horecagedeelte moet sluiten, het 

maatschappelijke deel mag open blijven. Het korps kan oefenen in het 

dorps- of buurthuis, maar in de pauze mag er geen koffie, thee of alcohol 

genuttigd worden. 

Vrijwilligers/personeel moet altijd 1,5 meter afstand houden 

* De vrijwilligers moeten altijd 1,5 meter afstand van elkaar houden.   

   We proberen om echtparen in de bardienst te zetten. Die hoeven niet de 1,5 meter 

afstand te houden, aangezien zij uit één huishouden komen. 

* Het bestuur van Stichting Dorpshuis Hitzum, stelt dat de verenigingen/huurder,   

   zolang het Corona protocol geldt, zelf verantwoordelijk is voor de bardienst. 

* De activiteitenbriefjes worden op de juiste manier ingevuld en moeten in de grijze  

   brievenbus in de keuken gedaan worden. 

* De munten worden in de hiervoor bestemde plaats gedeponeerd.                          

* De gastenlijst moet ingevuld worden na het beantwoorden van de gezondheidcheck 

Betaal zoveel mogelijk contactloos en met de pin 

* Stichting Dorpshuis Hitzum, werkt alleen met munten.                                         

* Men haalt munten uit de muntautomaat die in de hal van het dorpshuis hangt.       

De automaat en de munten kunnen nadien schoongemaakt worden. 

* In het dorpshuis wordt niet meer cash betaald. Het gaat op rekening via het  

   activiteiten briefje. 

Hang jassen niet aan de kapstok, maar over de stoel die men gebruikt. 

* Om drukte bij de kapstokken te vermijden is het raadzaam om bezoekers hun  

   jassen mee te laten nemen en over hun eigen stoel te leggen. 

* De kapstokken zullen tijdens de corona crisis niet gebruikt worden. Je moet je jas 

meenemen naar je stoel en daar over heen hangen.  
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Sporten. 

 Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand. Dit 
geldt zowel voor binnen- als voor buitensport. Sporten in teamverband mag met 
maximaal 4 personen. De kleedkamers, douches en sportkantines zijn gesloten. 

 Binnensport omvat ook sporten zoals biljarten en bridgen. Zolang er afstand kan 
worden gehouden, is een bord- of kaartspel mogelijk. Speel dan aan een grote tafel 
en spreek af om de beurt naar voren te gaan om de stukken te verzetten of kaarten 
te pakken. De kans dat het coronavirus overgedragen wordt via speelstukken of 
kaarten is klein.   

 Was vaker je handen en houd anderhalve meter afstand. 

 Het bestuur van Stichting Dorpshuis Hitzum, zal de betreffende verenigingen  

   inlichten. 

Communicatie 

Stel een communicatieplan op 

* Stel een communicatieplan op zodat je bezoekers en vrijwilligers kunt inlichten over  

  de maatregelen die getroffen zijn in het dorpshuis.                                                              

* Communiceer de maatregelen actief naar gebruikers, bezoekers en vrijwilligers van 

het dorpshuis. 

* Het communicatieplan zal als bijlage toegevoegd worden. 

Hang in het dorpshuis posters op 

* In het dorpshuis zullen affiches opgehangen worden met daarop de aanwijzingen  

   die nodig zijn om alles goed te laten verlopen in het corona-tijdperk.   

Hang een plattegrond op met de looproutes 

* Hang zo nodig bij de ingang een plattegrond met de looproutes op, zodat iedereen 

zich aan de looproutes kan houden, verspreid deze eventueel ook via de mail. 

* De plattegrond zal eventueel op een zichtbare plek in de hal opgehangen worden. 
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Ga in overleg met verenigingen en huurders om de maatregelen te communiceren 

* Een overleg met verenigingen, huurders en andere gebruikers is goed om van  

   elkaar op de hoogte te zijn wat de maatregelen inhouden en wie wanneer  

   verantwoordelijk is. 

* De huurder zal bij twijfel: voor aanvang contact op kunnen nemen met het  

   dagelijks bestuur voor overleg en duidelijkheid.                                                       

* Het agendabeheer zal niet verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor deze 

communicatie; zij verwijst door naar het dagelijks bestuur. (Yke: 06-33016887) 

Zorg dat de communicatie up-to-date blijft en pas hem zo nodig aan 

* Het corona protocol zal zo nodig aangepast worden.  Nieuwste versie 14 oktober.

Stel iemand van het bestuur aan als ‘corona-coördinator 

* De corona-coördinator zorgt ervoor dat de corona-maatregelen in het dorps- of  

   buurthuis worden uitgevoerd. 

* Als Corona-coördinator zal Tabe Zijlstra verantwoordelijk zijn. ( 06-30553474) 

Maak een corona-protocol en leg die voor aan de gemeente voor het dorps- of 

buurthuis opengaat 

* Het corona-protocol voor Stichting Dorpshuis Hitzum, is gemaakt aan de hand van  

   het basisprotocol voor Dorps-en buurthuizen gemaakt door Doarpswurk. Dank    

daarvoor. We zijn Doarpswurk zeer erkentelijk dat zij de Dorps-  

   en buurthuizen hierbij ondersteuning geven. Dit basis protocol is door het dagelijks  

   bestuur toegepast op de situatie van Stichting Dorpshuis Hitzum.                                         

De gevraagde plannen, schoonmaakplan en communicatieplan, zullen als bijlage 

toegevoegd worden.  

* Het gehele corona protocol hoeft niet meer aan de gemeente  Waadhoeke 

voorgelegd te worden. Het diend als een dcument voor het bestuur en de 

verenigingen en gebruikers van Stichting Dorpshuis Hitzum. 

 Dit zal de sociale cohesie in Hitzum zeker positief beïnvloeden. 
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Verantwoordelijkheid van het Dorpshuisbestuur. 

Beleid t.a.v. coronamaatregelen 

* Het bestuur:                                                                                                              

:  maakt beleid; stelt een protocol; communicatieplan en schoonmaakplan op              

:  legt dit protocol voor aan het bestuur en de vereningen.

: past dit waar nodig aan om het up-to-date te houden.                                                   

: licht verenigingen, huurders en andere gebruikers in over de (wijzigingen van)  

   maatregelen.                                                                                                             

: informeert gebruikers over de genomen maatregelen, brengt  

   veiligheidsvoorzieningen aan zoals informatieposters, folders, hygiëneregels,  

   looproutes, etc.                                                                                                      

: stelt eventueel een corona coördinator aan die verantwoordelijk is voor het up-to-   

date houden van de stukken en de communicatie hierover. Op deze manier ben je op 

die momenten als bestuur in ieder geval juridisch gedekt.                                             

: Het bestuur spreekt mensen aan op hun gedrag als daar aanleiding toe is.  

Verantwoordelijk voor de bezoekers. 

Bezoekers zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag 

* Het bestuur van Stichting Dorpshuis Hitzum, is niet verantwoordelijk voor constante 

controle en of het afdwingen van naleving maar zal zo nodig wel de gasten en 

verenigingen aanspreken als daar aanleiding toe is.  

* Als het bestuur van een vereniging een zaal huurt in het dorpshuis dan zal het 

bestuur verantwoordelijk gehouden worden over het naleven van de regels.  

* De vereniging zal ook verantwoordelijk zijn voor het noteren van de gastenlijst 

* bij persoonlijke huur van het dorpshuis zal de persoon die huurt verantwoordelijk 

zijn voor het naleven van de COVID 19 regels. 

* Bij het vastleggen van het dorpshuis zal dit protocol via de mail toegestuurd 

worden. De huurder is hierbij verantwoordelijk gesteld voor het in acht nemen van de 

maatregelen.               

Verantwoordelijkheid voor verenigingen/huurders. 

Besturen van verenigingen en huurders zijn medeverantwoordelijk voor het 

gedrag van hun leden en spreken indien nodig de leden aan op hun gedrag 
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Bijlagen 

1. Het schoonmaakprotocol - plan 

2. Het communicatie plan 

Hitzum, 18 mei 2020. // 8 september 2020. // 14 oktober 2020. 

Het schoonmaak protocol van: “Stichting Dorpshuis Hitzum” 

 Het bestuur van Stichting Dorpshuis Hitzum is van mening dat de vrijwilligers van de 

schoonmaak niet extra verplicht gesteld moeten worden om na ieder gebruik schoon 

te moeten maken. Bij het aangaan van de reservering zal benoemd worden dat de 

huurder na afloop zelf de gehuurde zaal en toiletten weer schoon moet maken. Het 

dorpshuis zal netjes achter gelaten moeten worden, hiervoor is de huurder 

verantwoordelijk zolang COVID 19 aanwezig is.  

 Een schoonmaakprotocol zorgt ervoor dat de schoonmakers veilig kunnen werken en 

de ruimtes schoon en veilig blijven. Neem in het schoonmaakprotocol op dat 

oppervlakken die veelvuldig worden aangeraakt (deurklinken, trapleuningen, kranen, 

knopjes van het koffiezetapparaat, etc.) regelmatig (na ieder gebruik) worden 

schoongemaakt met water en zeep of desinfecterend middel. Maak ruimtes na 

gebruik schoon. 

Wat moet na elke bijeenkomst schoongemaakt worden? 

* De tafels en stoelen worden met water en zeep afgenomen; 

* dit wordt ook gedaan bij de deurklinken, kranen, knopje van het koffiezetapparaat,      

   de trapleuning in de hal, de muntautomaat; 

* de vloer zal aangeveegd worden met de wisser; 

* de bar moet schoongemaakt worden met water en zeep; 

* het aanrecht in de keuken moet schoongemaakt worden met water en zeep; 

* de gebruikte handdoeken en of aanrechtdoekjes worden uitgewassen op een  

   kookprogramma.; 

* de w.c.’s en de daarbij behorende wastafel moeten met water en zeep  

   schoongemaakt worden; 

* de mindervaliden w.c. en de daarbij behorende wastafel waar bij binnenkomst de   

handen worden gewassen moet met water en zeep schoongemaakt worden;

* De juiste schoonmaak middelen en benodigdheden zullen aanwezig zijn in de  

   werkkast. 

Hitzum, 18 mei 2020. // 8 september 2020. // 14 oktober 2020 
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Het communicatieplan van: “Stichting Dorpshuis Hitzum” 

Stel een communicatieplan op 

* Stel een communicatieplan op zodat je bezoekers en vrijwilligers kunt inlichten over  

   de maatregelen die getroffen zijn in het dorpshuis. Communiceer de  

   maatregelen actief naar gebruikers, bezoekers en vrijwilligers van het dorps- of  

   buurthuis. 

* Het communicatie plan zal als bijlage toegevoegd worden. 

Het communicatieplan dient als maatregel om de gebruikers, bezoekers en vrijwilligers te 

informeren over de Corona maatregelen. Welke maatregelen heeft het bestuur van Stichting 

Dorpshuis Hitzum opgesteld, waar dient men rekening mee te houden?                                     

Het communicatie plan is opgesteld door het dagelijks bestuur en voorgelegd aan het 

algemeen bestuur. Hierna zal het gehele Corona protocol ter kennisgeving/goedkeuring naar 

het corona team van de gemeente gestuurd worden.                                                  

Hierna zal het plan naar het agendabeheer gestuurd worden, zodat zij dit aan de huurders 

kan voorleggen. De huurder mag/kan vervolgens het dagelijks bestuur vragen om 

verheldering. Hier is het agendabeheer niet verantwoordelijk voor. Ook zullen de bestaande 

verenigingen en gebruikersgroepen in Hitzum die gebruik maken van het dorpshuis dit 

protocol toegestuurd krijgen. Het protocol zal ook op www.hitzum.com geplaatst worden, als 

ook op het prikbord in de hal van het dorpshuis. Natuurlijk zal Doarpswurk ook een protocol 

krijgen. 

 Bij het aanvragen/vastleggen van de ruimte zal gevraagd worden naar het aantal 

gasten, dit mogen vanaf 1 juni maximaal 30 personen zijn; 

 Vanaf 1 juli 2020 mogen dit 100 personen zijn; de 1,5 meter blijft gehandhaafd; 

 Het corona protocol wordt digitaal naar de huurder ter kennisgeving verstuurd; 

 De huurder kan voor vragen het dagelijks bestuur benaderen; 

 Bij het vastleggen van de ruimte wordt meegedeeld dat de huurder zelf koffie en of 

thee moeten maken en moet presenteren; 

 De koffie en thee zal in kartonnen bekertjes gedaan moeten worden; 

 Na de bijeenkomst zal de huurder alles moeten opruimen en schoonmaken, zie 

schoonmaakplan; 

 Het bestuur van de gebruikersgroep of van de vereniging die een ruimte in het  

      dorpshuis huurt zal verantwoordelijk zijn voor de communicatie naar de leden van de  

      groep. Ook zal de gastenlijst ingevuld moeten worden. 

18 mei 2020. // 8 september 2020. // 14 oktober 2020. 


