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Gebruikersplan Verenigingsgebouw 

Verenigingsleven in Coronatijd 

Het coronavirus zal voorlopig nog ons leven beïnvloeden. De algemene basisregels blijven 
daarom gelden. Het is belangrijk om niet alleen te kijken naar de gezondheidsrisico's van het 
virus maar ook naar de gevolgen van maatregelen voor ieders welzijn. Daarom willen wij als 
hervormde gemeente te Otterlo het jeugdwerk/kringwerk zo verantwoordelijk mogelijk 
laten verlopen. Zodat de activiteiten van het winterwerk zoveel mogelijk doorgang kunnen 
vinden. 
 
Gouden basisregels voor iedereen:  
Houd 1,5 meter afstand. 
Was je handen regelmatig 
Hoest of nies in je elleboog. 
Vermijd handen geven 
Blijf thuis bij klachten 
 
algemene regels: 
Wij vinden ontmoeting, gesprek en nabijheid belangrijk. Toch willen we in het 
kader van onze doelstelling: 
> anderhalve meter afstand houden tussen mensen die niet tot hetzelfde 
huishouden behoren; 
> mensen die klachten hebben worden dringend verzocht om thuis te blijven, 
bij koorts blijven mensen uit hetzelfde huishouden thuis. 
> de samenkomsten zo inrichten dat we op het gebied van organisatie, routing 
en hygiëne voldoen aan de richtlijnen en voorschriften van de overheid / het 
RIVM en de vanuit het landelijk kerkverband aangereikte richtlijnen; 
> Gebruik bij binnenkomst en vertrek altijd dezelfde en aangegeven loop routes. 
> op de hoogte blijven van ontwikkelingen en aanwijzingen. We leren, evalueren 
en stellen bij vanuit de praktijk. Dat betekent dat we dit gebruiksplan 
regelmatig actualiseren. 
> bij binnenkomst handen ontsmetten, er staat desinfecteermiddel, en direct doorlopen 
naar de betreffende zaal. Hier worden de volwassenen geregistreerd. 
> geen gebruik maken van de gaderobe: de jassen worden meegenomen naar de 
betreffende zaal.  
> toiletbezoek beperken tot een minimum, door te stimuleren om thuis naar de wc te gaan. 
> niet zingen en musiceren: dit wordt op een andere manier vorm gegeven, denk hieraan 
aan online diensten of bv. youtube. 
> reinigen en ventileren: de desbetreffende ruimte wordt door de aanwezige 
leiding/deelnemers na afloop gereinigd en geventileerd. 
> consumpties laten serveren door 1 persoon. 
> iedere zaal voorzien van desinfectiemiddel en doekjes, zodat er tussendoor ook gereinigd 
kan worden, indien nodig. 
> de aanwezige personen registreren zodat altijd inzichtelijk is wie wanneer contact met 
elkaar zou kunnen hebben gehad. 



 
Regels voor de praktische uitvoering per activiteit: 

 
Oppas: 
> zie algemene regels. 
> Looproute naar oppaszaal: Bij de voordeur naar binnen, trap omhoog, kinderen in linker 
zaal bij de leiding van de oppas brengen, via de trap achter, het gebouw verlaten. Dit geld 
ook voor het ophalen van de kinderen. 
 
 
Clubs op donderdag of vrijdagavond: 
> zie algemene regels 
> Kinderen gaan direct naar hun eigen zaal 
> Looproutes bij binnenkomst en vertrek: 

• Groep Esther- meisjes basisschool via achteringang naar de achterzaal. 
• Groep Jonathan- jongens basisschool via trap bij voordeur door rechter zaal naar 

achterzaal boven 
• Groep Samuël- Voortgezet onderwijs 1 en 2 direct naar grote zaal beneden. 
• Debora&Barak- Voortgezet onderwijs 3 en 4 via trap voor direct naar linker zaal 

boven. 
• (Club16+) via trap voor direct naar linker zaal boven. 

> Kinderen en jongeren blijven in hun eigen zaal, tenzij de leiding anders aangeeft. 
> Kinderen en jongeren blijven op 1,5 mtr. afstand van de leiding 
 
Zondagschool: 
> zie algemene regels 
> Kinderen lopen gelijk door naar de grote zaal 
 
Catechisatie: 
> zie algemene regels 
> De jongeren gaan direct naar hun eigen zaal 
> Looproutes bij binnenkomst en vertrek: 

• De 12+ groep loopt bij binnenkomst direct door naar de grote zaal 
• De 16+ groep gaat via de achteringang naar de achterzaal. 

> De jongeren blijven op 1,5 mtr. afstand van de catecheet. 
> De 18+ catechisanten blijven onderling ook op 1,5 mtr. afstand  
 
Diverse kringen en andere samenkomsten: 
> zie algemene regels 
> Het aantal personen afstemmen door aanmelding of opschrijving. Zodat op de beschikbare 
ruimte 1,5 mtr. gewaarborgd kan blijven.  
> Neem plaats in de daarvoor bestemde ruimte en voorkom onnodig door elkaar lopen. 
 
 
 
 


