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1 We hebben besloten om weer (beperkt) open te gaan als buurthuis
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
buurthuis volgt de richtlijnen zoals bepaald door het RIVM en de Rijksoverheid.
1.1

Opening van ons gebouw

Het bestuur van de Horst heeft besloten om per 1 juni de deuren weer te openen voor de inwoners
van Venhorst. Kleine activiteiten kunnen weer plaatsvinden als de richtlijnen van het RIVM worden
nageleefd. De keuze ligt bij de verenigingen zelf. Indien u gebruik wil maken van de Horst dient u de
normale procedure te volgen via de site van de Horst.

Het protocol
Het protocol is gemaakt n.a.v. de richtlijnen van het RIVM. Met het protocol willen we een
eenduidige richtlijn hanteren bij gebruikmaking van ons gemeenschapshuis. Indien er
wijzigingen komen vanuit de politiek en/of RIVM zullen wij de richtlijnen desgewenst
aanpassen.
1.2

Welke openingstijden hanteren we?

e

De 1 toegangsdeur naar de Horst is overdag en avond permanent geopend voor het gebruik van de
pinautomaat.
De 2e toegangsdeur naar de Horst is alleen op verzoek via de beheerder (nummer van Cor Cornelisse
06 15964978) te openen. Zodra de vaste gebruikers weer aangeven de Horst te willen gebruiken
zullen de gebruikelijke openingstijden weer worden gehanteerd.

1.3

Wie is verantwoordelijk voor het gebouw?

Het bestuur van de Horst is verantwoordelijk voor het gebouw.

1.4

Wie is verantwoordelijk voor het beheer?

Cor Cornelisse is als beheerder verantwoordelijk voor het beheer van de Horst.

1.5

Wie zijn onze gebruikers?

Alle leden van verenigingen en individuele personen zijn gebruikers van de Horst.

2 Routing en inrichting
Een beperkte capaciteit en anderhalve meter afstand vragen om een aangepaste inrichting en routing

in en om het gebouw. Daarvoor maken we de volgende afspraken en treffen we de volgende
maatregelen.
Per activiteit zal bekeken worden welke maatregelen hiervoor nodig zijn en deze worden uitgevoerd.

2.1

Het buitenterrein

Indien de activiteit het buitenterras nodig heeft zullen we de 1,5 meter regel toepassen.

2.2

Toegang tot het gebouw

De hoofdingang is de entree naar het gebouw. Indien een activiteit andere maatregelen vergt zullen
we evt. nooddeuren als in- en/of uitgang gebruiken.

2.3

Capaciteit

Per activiteit wordt bekeken hoeveel personen er kunnen worden toegelaten en in welke opstelling
dit zal plaatsvinden.

2.4

Route

Er is geen looproute noodzakelijk daar er alleen kleine activiteiten zullen plaatsvinden.

2.5

Inrichting ruimtes

In de Slenk (foyer) zullen we tafels en stoelen verwijderen zodat we ons kunnen houden aan de 1,5
meter regel.

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

Indien u gebruik wil maken van de Horst gaat dit in overleg met de beheerder; Cor Cornelisse 06
15964978

3.2

Deze extra schoonmaak maatregelen treffen we:

Voor een activiteit worden de deurklinken en toiletten extra gereinigd.

3.3

Deze extra hygiënemaatregelen en voorzieningen treffen we:

Bij binnenkomst treft u handalcohol aan waarmee u de handen dient te reinigen. Dit is de
verantwoordelijkheid van een ieder individueel.
Losse melk en suiker bij de koffie is vervangen door melk cupjes en suikerzakjes.

4 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 niesen 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 2 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

Zo maken we duidelijk wat we verwachten van bezoekers

D.m.v. de landelijke posters en stickers wijzen wij de gebruikers op de maatregelen

4.2

Zo organiseren we onze vrijwilligers

In deze periode maken we vooralsnog geen gebruik van vrijwilligers.

4.3

Voor deze doelgroep zijn we nu open

De Horst is weer open voor de fanfare; individuele lessen (1 op 1). De algemene repetities gaan tot
na de zomervakantie 2020 niet door.
De KBO geeft aan voorlopig geen gebruik te maken van het gemeenschapshuis.

4.4

Deze activiteiten zijn mogelijk in ons buurthuis

Bijeenkomsten tot maximaal 30 personen in juni. In juli mogen er weer bijeenkomsten plaatsvinden
tot 100 personen maximaal.
Concreet betekent dit nu; raadsvergaderingen, commissievergaderingen gemeente Boekel en
eindejaar musical groep 8 van de basisschool.

Vervolgstappen:
We houden de landelijke richtlijnen en voorschriften goed in de gaten. Per 1 juli wordt een
verruiming van de mogelijkheden gezien naar een openstelling voor 100 personen. Dit protocol is van
toepassing totdat de richtlijnen veranderen.
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