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Beste gebruikers van De Werf. 
We mogen onze vleugels eindelijk weer verder uitslaan, zei het dat onze 

actieradius nog steeds beperkt is. Maar hopelijk wordt deze  beperkte 

actieradius snel opgeheven en kunnen we eindelijk weer een beetje ons 

eigen gang gaan. Maar ….het lek is nog niet helemaal gedicht. Zie 

onderstaand protocol. Aan de inhoud hiervan hebben we ons allemaal te 

houden! En nu maar hopen dat binnen afzienbare tijd, we de gevolgen van 

de pandemie achter de rug hebben. Van het coronavirus als zodanig 

komen we volgens zij de het weten kunnen, de deskundigen, niet meer af. 

Het moeten spreken van een pandemie, in dit verband, zal echter tot het 

verleden gaan behoren; wel zal altijd sprake zijn van een endemie. Net 

zoals de griep een endemie is. 

Een groot aantal coördinatoren hebben al laten weten, te trappelen om 

weer te kunnen gaan beginnen. Dus wat let u. De ventilatie van het gebouw 

voldoet aan alle voorwaarden. Als u zich ook aan de voorwaarden houdt 

kunt u weer met plezier deelnemen aan de door u gewenste activiteiten. 

Voor vragen over uw activiteit, neem contact op met de coördinator m/v. 
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AANGEPAST PROTOCOL Ontmoetingscentrum De Werf  

Na door de coronamaatregelen weer een tijdje gesloten te zijn, mag het 

Ontmoetingscentrum na de persconferentie van dinsdag 25 januari 2022 

weer open onder voorwaarden.  Dit vraagt om aanpassing van dit protocol. 

Het protocol is geen statisch document maar kan worden aangepast op elk 

moment wanneer de regelgeving/richtlijnen dit noodzakelijk maken. 

Voorwaarde blijft dat alle deelnemers aan de activiteiten in het 

Ontmoetingscentrum zich strikt moeten houden aan dit protocol. 

Als basis gelden de algemene richtlijnen van het RIVM, deze zijn: 

• Was vaker je handen  

• Nies in je elleboog 

• Gebruik papieren zakdoekjes 

• Schud geen handen 

• Houd ALTIJD 1,5 meter afstand van elkaar 

• Bij klachten zoals hoesten, keelpijn, verkoudheid en/of koorts, blijf 

thuis 

• Heeft een van de gezinsleden hoge koorts (vanaf 38 graden) blijf 

thuis. 

Naast deze algemene richtlijnen geldt in het Ontmoetingscentrum het 

volgende: 

Algemeen 

• Het Ontmoetingscentrum gaat in het weekend van 29/30 januari 

weer open voor alle activiteiten met een sluitingstijd van uiterlijk 

22.00 uur. 

• Om te kunnen voldoen aan de 1,5 meter richtlijn bedraagt het 

maximale aantal deelnemers op de begane grond 28 en op de 

creazolder 8, exclusief begeleiders. 

• Bij het betreden van het Ontmoetingscentrum moet ALTIJD de QR 

code worden gescand of een bewijs van vaccinatie of testbewijs 

worden getoond. 
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Hygiëne 

• Bij binnenkomst reinigt iedereen de handen met desinfecterende 

handgel, aanwezig bij de entreedeur 

• De door de activiteit, in de keuken, gebruikte hand- en theedoeken 

moeten na afloop direct in de wasmand in de berging worden 

gedeponeerd 

• Koffie en thee wordt nog gewoon geserveerd in de aanwezige kopjes. 

Deze moeten gedurende de gehele activiteit bij de deelnemer blijven. 

Er wordt gebruikt gemaakt van verpakte melk en suiker en 

roerhoutjes 

• Om te voorkomen dat het te druk wordt in de toiletten is er een 

signaleringssysteem aangebracht waardoor vanuit de zaal en de 

creazolder zichtbaar is of deze toiletten in gebruik of beschikbaar zijn 

• Bij het beëindigen van de activiteit moet de coördinator er voor 

zorgen dat alle tafels, stoelen en dergelijke door een van de 

deelnemers afgenomen worden met een desinfecterend middel 

• Bij vertrek reinigt iedereen de handen weer met desinfecterende 

handgel 

Gebruik van de zaal en de creazolder. 

• De zaal en de creazolder zijn zo ingedeeld dat de 1,5 meter afstand 

overal te handhaven is. Uiteraard vraagt dit wel om de nodige 

discipline bij de deelnemers. 

• De schuifwand tussen de 2 zalen zal voorlopig NIET meer worden 

gebruikt  Hierdoor beschikt het centrum over één zaal voor maximaal 

28 deelnemers en één creazolder voor maximaal 8 deelnemers 

• Koffie en thee mag niet opgehaald worden aan de bar. Om onnodig 

geloop te voorkomen dient dit uitgeserveerd te worden door de 

vrijwilliger of één andere deelnemer van de groep. Voor het 

uitserveren is er een serveerwagen beschikbaar 

 

Ventilatie van het gebouw 

• Zowel op de begane grond als op de verdieping is een Co2 gestuurd 

ventilatiesysteem aanwezig zodat er ruimschoots wordt voldaan aan 

de ventilatienormen. 
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Verantwoordelijkheid 

• Het bestuur maakt beleid en protocollen, stemt dit af met de 

coördinatoren en communiceert hier, via een nieuwsbrief, regelmatig 

over met alle deelnemers. 

• De coördinatoren zijn verantwoordelijk voor een goed verloop van de 

activiteiten met inachtneming van dit protocol. Zij zorgen er ook voor 

dat de zaal en de gebruikte spullen goed schoongemaakt en 

gedesinfecteerd achter gelaten worden. 

• De deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag. Het 

bestuur is niet verantwoordelijk voor constante controle en tot het 

afdwingen van naleving, maar zal deelnemers hier wel op 

aanspreken. Bij herhaling zal de toegang tot zaal, ter bescherming 

van de andere deelnemers, worden ontzegd.   

• Weet dat je bij het niet naleven van het protocol je de gezondheid van 

andere mensen én daarmee de continuïteit van de activiteiten in 

gevaar brengt. Dus doe het niet alleen voor jezelf maar zeker ook 

voor anderen. 

 

Tot slot 

• Dit protocol is van toepassing op ALLE activiteiten in het 

Ontmoetingscentrum.  

• We willen nog eens benadrukken dat het bestuur en de coördinatoren 

er alles aan doen om op een verantwoorde manier weer activiteiten te 

laten plaatsvinden in het Ontmoetingscentrum. Dit kan echter alleen 

maar slagen als ALLE deelnemers zich strikt houden aan dit protocol 

en zich hierbij zeer gedisciplineerd gedragen. 

 

Met z’n allen zijn we verantwoordelijk voor een juist gebruik van het 

centrum. 

 
 
 


