
Protocol verantwoord herstarten van activiteiten buurtvereniging Buytenrode 

 

Inleiding 

Na een gedwongen Coronapauze hervat Buytenrode vanaf maandag 31 augustus 2020 de 

activiteiten. Uiteraard met inachtneming van de coronamaatregelen zoals die door het 

RIVM en de regering zijn afgekondigd. Daarnaast heeft buurtvereniging Buytenrode een 

eigen protocol opgesteld. Dit protocol is aanvullend aan de protocollen zoals die zijn 

vastgesteld door overkoepelende organen. 

De activiteiten kunnen derhalve alleen doorgaan indien volledig aan deze voorwaarden 

wordt voldaan. Het bestuur van buurtvereniging Buytenrode zal de werkgroepen c.q. 

gebruikers vragen om in te stemmen met het protocol. 

 

Protocol 

Onderstaand het protocol zoals door Buytenrode opgesteld en dat kan bijdragen om de 

veiligheid van deelnemers en vrijwilligers aan activiteiten zo goed mogelijk te 

waarborgen.  

Dit is een levend document, zodra er wijzigingen komen in de versoepeling of 

aanscherping van de maatregelen zal het protocol worden aangepast. 

 

Voor een ieder geldt 

• Bij de voordeur staan desinfectiemiddelen. 

• Bij binnenkomst de handen wassen (of desinfecteren) 

• Was de handen regelmatig (of desinfecteer ze). 

• Schud geen handen. 

• Hoest en nies in de binnenkant van de ellenboog. 

• Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik in de prullenbak. 

• Blijf thuis bij gezondheidsklachten, ook als iemand in jouw huishouding koorts 

(meer dan 38 graden) en/of verkoudheids- en/of benauwdheidsklachten heeft.  

• Deelnemers en vrijwilligers kunnen gebruik maken van mondkapjes en/of 

handschoenen. Deze zijn niet verplicht en moeten dus privé worden aangeschaft. 

 

Indeling van de accommodatie 

Bij de ingang van de buurtruimte staat een tafel met desinfectiemiddel voor handen en 

voor het reinigen van oppervlaktes. Voor iedere activiteit wordt het meubilair door de 

betreffende werkgroep of gebruiker dusdanig neergezet, zodat men 1,5 meter van 

elkaar zit. Het aantal zitplaatsen moet voldoende zijn voor het aantal aanwezigen. Per 

tafel mogen maximaal 2 personen plaatsnemen. Daarnaast wordt, indien nodig, ook de 

looproute aangegeven Deze loopruimte komt dus bij de 1,5 meter afstand.  

Eventueel reeds aangebrachte 1,5 meter markerkeringen worden aangehouden. Dit is 

een verantwoordelijkheid van de betreffende werkgroep c.q. gebruiker. 

De terrasdeuren mogen zoveel mogelijk open staan, maar het terras is géén ingang, 

alléén als eventuele uitgang te gebruiken. 

  



Hoe deel te nemen aan een activiteit 

• Indien de activiteit en het weer het toelaten, worden de terrasdeuren geopend. 

• Achter de bar de ventilatie schakelklok instellen voor de duur van de activiteit. 

• De deelnemers aan de activiteit nemen, afhankelijk van de activiteit, zelf 

materiaal mee voor eigen gebruik. 

• Bij binnenkomst vraagt de leiding van de activiteit naar de gezondheid van 

betrokkene en vraagt het betreffende contactformulier in te vullen. Dit is 

noodzakelijk voor eventueel bron en contactonderzoek. 

• Bij verkoudheidsverschijnselen wordt men gevraagd naar huis te gaan. 

• Bij binnenkomst de handen desinfecteren (bij de ingang staan 

desinfecteermateriaal en keukenrollen). 

• Bij toiletbezoek het bordje bezet/vrij gebruiken en na afloop pas doorspoelen na 

de klep te hebben dichtgedaan (gesloten). Na gebruik wordt de bril met een 

Glorix of Dettol doekje afgenomen. Dit is eigen verantwoordelijkheid. 

• Deurklinken worden door de betreffende werkgroep c.q. gebruiker regelmatig 

schoongemaakt. 

• Gedurende de activiteit volgt men, indien aanwezig, de looproute. 

• Gedurende de activiteit volgt men de adviezen van de leiding van de betreffende 

activiteit op. 

• Aan het einde van de activiteit worden de tafels en het materiaal 

gedesinfecteerd door de werkgroep c.q. gebruiker. 

 

Bargebruik 

De bar is geopend voor versnaperingen. Ook achter de bar en in de keuken geldt 1,5 

meter. afstand ten opzichte van elkaar. De bar is in drie secties verdeeld. 1x voor het 

doen van bestellingen; 1x voor afgifte consumpties en 1x voor afgifte keuken. 

Barmedewerkers kunnen er voor kiezen om zelf in de zaal bestellingen op te nemen of 

uit te serveren. 

 

Verantwoordelijkheid 

De werkgroepen c.q. gebruikers nemen het op zich om toezicht te houden of de regels 

worden nageleefd. Uiteraard zijn de deelnemers aan de activiteiten ook zelf 

verantwoordelijk voor het uitvoeren van het geldende protocol. 

Vanuit de gemeente Zoetermeer kan er controle plaatsvinden of door de gebruikers aan 

alle voorschriften wordt voldaan. Elke overtreding kan bestraft worden met een boete. 

Bij meerdere overtredingen kan zelfs een sluiting van minimaal twee weken opgelegd 

worden. Daarmee worden dus álle gebruikers gestraft. Buurtvereniging Buytenrode 

houdt elke werkgroep/gebruiker verantwoordelijk voor de eigen activiteit, zodat een 

eventuele boete door de betrokken werkgroep/gebruiker betaald zal moeten worden. 

Laten we er met elkaar voor zorgen dat het niet zover zal komen, en wij allemaal, binnen 

de gestelde beperkingen, optimaal kunnen genieten van de eigen activiteit. 

 

Buurtvereniging Buytenrode 

23 augustus 2020 


