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Volgens richtlijnen van de rijksoverheid kunnen de dorps- en buurthuizen en ontmoetingscentra weer 

open vanaf 1 juni. Ons gebouw volgt de richtlijnen zoals bepaald door het RIVM en de Rijksoverheid. 

Daarbij treffen wij aantal extra maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan. In dit 

protocol leggen we vast hoe we dit veilig kunnen doen. 

Protocol versie 1.1 (1 juni) De openstelling is voor maximaal 30 mensen (exclusief vrijwilliger(s)), uitgaande van de 

basisregels van 1,5 meter afstand. Wij hebben besloten om per vrijdag 5 juni weer open te gaan. 

Protocol versie 1.2 (1 juli), voornaamste wijzigingen: gezondheidscheck niet meer nodig, aantal personen voor 

bijeenkomsten ed. tot maximaal 80 personen. 

Protocol versie 1.3 (1 september), voornaamste wijzigingen: noteren contactgegevens en uitvoeren gezondheidscheck vanaf 

10 augustus jl. 

Protocol versie 1.4 (1 oktober), voornaamste wijzigingen: bijlage toegevoegd met meest actuele richtlijnen RIVM, in het 

protocol diverse verwijzingen gemaakt naar de bijlage. Dit voorkomt dat iedere keer de gehele tekst van het protocol 

aangepast moet worden wanneer de richtlijnen vanuit het RIVM wijzigen. 
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1 We hebben besloten om weer (beperkt) open te gaan als dorpshuis 
Vanuit de rijksoverheid gezien kunnen de buurthuizen en ontmoetingscentra weer open vanaf vrijdag 

5 juni voor maximaal 30 mensen (exclusief vrijwilliger(s)), uitgaande van de basisregels van 1,5 meter 

afstand. Ons dorpshuis volgt de richtlijnen zoals bepaald door het RIVM en de Rijksoverheid. 

De RIVM richtlijnen m.b.t. het aantal bezoekers en openingstijden wijzigen van tijd tot tijd en daarom 

worden de huidige richtlijnen in de bijlage(n) weergegeven. Echter worden de volgende handelingen 

sowieso gedaan: er dient gereserveerd te worden (vooraf of aan de deur), de gezondheidscheck 

wordt uitgevoerd en er mag enkel gebruik worden gemaakt van een zitplaats. Tevens is het verplicht 

om gasten te vragen om contactgegevens achter te laten in de vorm van naam en telefoonnummer. 

De gegevens worden enkel gebruikt voor een eventueel bron- en contactonderzoek en worden niet 

langer den 14 dagen bewaard. Het noteren van de gegevens is op vrijwillige basis, waarbij we er op 

vertrouwen dat een ieder het belang ervan inziet hier wel aan mee te werken. Het aantal personen is 

afhankelijk van wat de ruimte toelaat rekening houdend met de 1,5 meter richtlijn. 

 

1.1 Opening van ons gebouw 
Doarpshûs De Trijesprong is een ontmoetingsplek in het dorp en vóór het dorp. Het bestuur is van 

mening dat zij, ook en misschien wel juist in deze tijd, hierin moet voorzien en daarvoor de nodige 

maatregelen moet treffen om dit mogelijk te maken voor de bewoners. 

 

1.2 Het protocol 
Voorwaarde voor heropening is dat er een protocol voor corona maatregelen aanwezig is. Om ons 

dorpshuis veilig te kunnen gebruiken hebben we dit protocol opgesteld.  

Het protocol is opgesteld door het bestuur om voor zowel huurders, vrijwilligers als bezoekers 

duidelijkheid te scheppen over welke regels opgevolgd dienen te worden om het mogelijk te maken 

dat het dorpshuis weer open is voor de in-/omwonenden van Raerd.  

Het protocol geldt zolang er door RIVM en de Rijksoverheid het nodig acht om hierover met elkaar 

richtlijnen af te stemmen. Het bestuur houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en past het 

protocol aan zodra hiertoe aanleiding toe is. 

 

1.3 Randvoorwaarden (algemene gegevens van het buurthuis)  
Het bestuur van Stichting Doarpshûs Raerd heeft in de bestuursvergadering van 18 mei jl. besloten 

om zich in te zetten voor een heropening van het Dorpshuis op vrijdag 5 juni 2020 en daarmee zich te 

committeren aan het opstellen van een protocol. Het protocol is gedeeld met de Gemeente Súd-

West Fryslân.  

 

1.4 Welke openingstijden hanteren we? 
 

Vanaf vrijdag 5 juni 2020 is het dorpshuis geopend, iedere vrijdag tussen 17.00 – 23.00 uur mits de 

RIVM richtlijnen dit toelaten (check de laatste pagina voor de meest actuele RIVM richtlijnen). Ook 

kan er gebruik gemaakt worden van het dorpshuis door derden, denk bijvoorbeeld aan 

vergaderingen van (dorps)verenigingen. Dit gebeurt enkel wanneer dit vooraf is afgestemd met het 

bestuur met de richtlijnen van het RIVM hanterend.  
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Peuteropvang Inky Pinky (Kinderwoud) hanteert de reguliere openingstijden voor de peuters, 

maandag t/m donderdag van 8.15 - 11.45 uur. 

De huisarts is aanwezig op dinsdagen en donderdagen vanaf 10.30 uur. 

Paul Compagne geeft muziekles op maandagen en woensdagen vanaf 16.00 uur. 

Het terras van het dorpshuis kan opengesteld worden, hier is rekening mee gehouden bij het bepalen 

van de looproutes. 

 

1.5 Wie is verantwoordelijk voor het gebouw? 
Bestuur van de Stichting Doarpshûs Raerd is verantwoordelijk voor het gebouw “Doarpshûs De 

Trijesprong”. 

 

1.6 Wie is verantwoordelijk voor het beheer?  
Stichting Doarpshûs Raerd is verantwoordelijk voor het beheer van het gebouw “Doarpshûs De 

Trijesprong”. De activiteiten in het dorpshuis worden voorbereid/begeleid door vrijwilligers en het 

bestuur. 

 

1.7 Wie zijn onze gebruikers? 
Vrijdagavond openstelling door vrijwilligers voor het dorp. 

Peuteropvang Inky Pinky: kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar kunnen als voorbereiding op de 

basisschool naar de peuteropvang. Op de peuteropvang ontmoeten peuters elkaar en spelen en 

leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving. 

Huisarts Grou. 

Paul Compagne – muziekles. 

Verenigingen uit Raerd / Plaatselijk Belang – vergaderingen / bijeenkomsten maximaal tot 80 

personen, enkel na voorafgaand overleg met het bestuur. 

 

1.8 Zijn er andere protocollen van toepassing op het gebouw? 
Peuteropvang Inky Pinky (Kinderwoud) handhaaft het branche protocol en volgt daarmee de 

richtlijnen die het RIVM en de Rijksoverheid stellen aan deze branche. De ruimte van de 

peuteropvang heeft geen toegang tot de ruimtes van het dorpshuis en er wordt door het dorpshuis 

geen gebruik gemaakt van de ruimte van de peuteropvang. 

De overige gebruikers van het dorpshuis hebben zich gecommitteerd aan het opvolgen van het 

protocol van Stichting Doarpshûs Raerd. Zij hebben allen een kopie van het protocol ontvangen en 

zich gecommitteerd aan het navolgen van het protocol. 
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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. 

 

2.1 Het buitenterrein 
Het buitenterrein is publiek toegankelijk, er is een terras en een dorpstuin. Met de nodige 

aanpassingen is het mogelijk om het buitenterrein zo in te richten dat indien bij drukte, wachtenden 

voldoende afstand tot elkaar én de bezoekers op het terras of de dorpstuin te kunnen houden. 

 

2.2 Toegang tot het gebouw 
Het dorpshuis beschikt over meerdere ingangen. Om de routing naar en in het dorpshuis zo efficiënt 

en effectief mogelijk in te richten is besloten dat bezoekers aan de linkerzijde het dorpshuis 

betreden. Als uitgang wordt de deur in de gang aan de terraszijde gehanteerd. Zo zijn er gescheiden 

looproutes.  

 

2.3 Capaciteit 
De totale capaciteit in het dorpshuis is bij bar- en terrasopenstelling maximaal 28 bezoekers en bij 

bijeenkomsten / vergaderingen maximaal 80 bezoekers, exclusief vrijwilliger(s).* Het aantal 

bezoekers dat binnen aanwezig is wordt bijgehouden d.m.v. de reserveringslijst bij de ingang van het 

dorpshuis. Er wordt hiervoor een intekenlijst gebruikt waarop gevraagd wordt om naam en 

telefoonnummer achter te laten. 

 

2.4 Route 
Er is een looproute in het dorpshuis aangeven met pijlen die op de vloer zijn geplakt en er is een 

plattegrond opgesteld met de looproutes die op een aantal plekken in het dorpshuis zijn 

opgehangen. 

 

2.5 Inrichting ruimtes 
In de hal bij het betreden van het dorpshuis en terras is een statafel geplaatst t.b.v. 

desinfectiemiddelen. 

In het dorpshuis zijn zitplekken gecreëerd voor 2 personen, waarbij rekening is gehouden met 1,5 

meter afstand tussen de zitplekken. Personen uit eenzelfde huishouding en of gezelschappen van 

maximaal 4 personen mogen aan één tafel zitten. Vrijwilliger mag bestellingen opnemen aan tafel en 

deze uitserveren. Tevens is er een afhaalpunt aan de bar en een afhaalpunt bij de deur naar het 

terras wanneer er op snacks op bestelling worden afgehaald. 

 
* het dorpshuis houdt zich aan de richtlijnen van het RIVM, daarmee kan genoemde aantal maximum bezoekers afwijken. In de bijlage 

staan de meest actuele RIVM richtlijnen vermeld.  
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2.6 Plattegronden 
Afhankelijk van de activiteit(en) of wanneer de 1,5 meter richtlijn niet gehandhaafd kan worden, 

wordt er gewerkt met looproutes. Indien er sprake is van een looproute, wordt dit aan de bezoekers 

kenbaar gemaakt bij binnenkomst van het dorpshuis. 

  



Doarpshûs De Trijesprong   pagina 7 

 

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. verspreid in de ruimte 

staat desinfectie materiaal. De vrijwilliger zorgt voor de schoonmaak van de tafels voordat er nieuwe 

bezoekers binnenkomen in het dorpshuis. 

 

3.1 Over de toegang tot de locatie spreken we af  
Het bestuur heeft toegang tot het dorpshuis, tevens is er één loper beschikbaar voor de vrijwilliger 

die activiteit(en) voorbereidt/begeleidt. Deze sleutel wordt op de dag van de activiteit beschikbaar 

gesteld aan de vrijwilliger, deze wordt na sluitingstijd ingeleverd bij het bestuur. 

 

3.2  Zo geven we instructies aan beheerders en gebruikers 
De gebruikers van het dorpshuis ontvangen van het bestuur voorafgaand aan een activiteit het 

protocol. Tevens is er een kopie van het protocol ter inzage beschikbaar en duidelijk zichtbaar in het 

dorpshuis geplaatst. 

 

3.3  Deze extra schoonmaak maatregelen treffen we: 
Er geldt een aangepast schoonmaakprotocol.  

Vooraf: voor de start van de activiteit neemt de vrijwilliger alle deurklinken en de pinautomaat af. 

Tijdens: tafels en bar worden in ieder geval na iedere wisseling schoongemaakt, ieder uur worden de 

deurklinken afgenomen met desinfectiemiddel, de muntautomaat, de pinautomaat na iedere 

transactie die niet contactloos geschiedt en ieder uur wordt een check uitgevoerd in de toiletten en 

indien nodig wordt er schoongemaakt. 

Achteraf: de ruimtes waarin activiteit heeft plaatsgevonden worden schoongemaakt. 

 

3.4 Deze extra hygiënemaatregelen en voorzieningen treffen we: 
Bij de ingang van het dorpshuis is desinfectiemiddel beschikbaar zodat iedere bezoeker bij 

binnenkomst zijn handen kan desinfecteren. In toiletten en in de keuken is zeep beschikbaar en 

papieren handdoekjes. Tevens is er desinfectiemiddel beschikbaar t.b.v. het gebruik van de 

pinautomaat. 

De vrijwilligers dragen handschoenen bij de uitvoering van hun werkzaamheden achter de bar en/of 

in de keuken. 

Er wordt gebruik gemaakt van plastic glazen of papieren bekers voor (non)alcoholische dranken die 

niet in een fles worden geserveerd. Indien de (nieuwe) bestelling bij een afhaalpunt wordt gedaan, 

plaatst de bezoeker eventuele lege bier-/frisdrankflesjes in de daarvoor bestemde kratten geplaatst. 

Deze staan bij de afhaalpunten. De spoelbak wordt tot nader order niet gebruikt. 

In geval van het gebruik van koffie-/theekannen worden deze enkel door de vrijwilliger(s) 

uitgeschonken. 

Er wordt gebruik gemaakt van wegwerpverpakkingen bij het verzorgen van frituursnacks. 

Er wordt bij koffie/thee gebruik gemaakt van roerstaafjes, suikerzakjes en koffie melkcups. 
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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 1,5 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 Dit verwachten we van onze bezoekers 
Het dorpshuis volgt de richtlijnen van het RIVM en laat het aan het aantal bezoekers toe dat 

toegestaan is, mits er in het dorpshuis voldaan kan worden aan de 1,5 meter richtlijn*. Bezoekers 

worden gevraagd hun contactgegevens achter te laten (naam en telefoonnummer, op vrijwillige 

basis) en de gezondheidscheck wordt uitgevoerd. Bezoekers volgen te allen tijde de instructies van 

vrijwilligers op. 

Bezoekers melden zich bij de ingang en houden rekening met de 1,5 meter afstand onderling. De 

vrijwilliger vraagt of contactgegevens genoteerd mogen worden (naam/telefoonnummer), voert de 

gezondheidscheck uit en controleert of het maximum aantal bezoekers wel of niet is bereikt. Is het 

maximum niet bereikt dan wordt de bezoeker gewezen op de gedragsregels en mag het een zitplaats 

innemen in het dorpshuis. Er wordt rekening gehouden met de afgegeven RIVM richtlijnen m.b.t. 

gezelschapsgrootte (zie bijlage(n) voor de meest actuele RIVM richtlijnen in het kort). 

Bezoekers nemen jassen en tassen mee naar hun tafel. Er mag niet onnodig rond gelopen worden. 

Bezoekers rekenen iedere bestelling bij voorkeur d.m.v. een contactloze pinbetaling af, tevens is 

betaling met munten mogelijk. Munten worden na gebruik gedesinfecteerd voordat deze opnieuw 

ingeladen worden in de muntautomaat.   

Bezoekers melden zich af bij de vrijwilliger wanneer zij het dorpshuis verlaten i.v.m. de telling. 

Bij een toiletbezoek volgt de bezoeker de looproute. Er geldt een maximum van 1 persoon in het 

heren- of dames toilet. Indien er meer toiletbezoekers zijn dan maakt men gebruik van de 

wachtstrepen in de gang naar de toiletten. 

Indien het maximum aantal bezoekers is bereikt wordt er geen toegang verleend. Omdat we geen 

maximum aan tijd meegeven aan de bezoekers is het de keuze aan de wachtende om te wachten tot 

er bezoekers vertrekken of om naar huis te gaan. Indien er buiten wordt gewacht dienen de 

wachtenden de 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren.  

Bezoekers die willen roken gaan via de uitgang naar buiten. Buiten kan gerookt worden rekening 

houdend met 1,5 meter afstand onderling. Bezoekers maken vervolgens weer gebruik van de ingang 

en desinfecteren de handen. Indien bezoekers enkel gaan roken en daarna weer het dorpshuis 

betreden blijven zij ‘meetellen’ in het aanwezige bezoekers. 

Op het terras, indien geopend, wordt ook aan de bezoekers gevraagd contactgegevens achter te 

laten en ook dient de gezondheidscheck uitgevoerd te worden. De bezoekers mogen na het 

uitvoeren van de hygiënische maatregelen plaatsnemen op het terras. Het terras is zo ingericht dat 

de 1,5 meter afstand tot andere terrasbezoekers wordt gewaarborgd en er wordt voldoende ruimte 

overgelaten voor een looppad richting het toilet. 

* de verantwoordelijkheid voor de uitvoering en naleving van de COVID-19 maatregelen (en eventuele gevolgen bij het in gebreke blijven 

hiervan) ligt bij de organiserende partij. 
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4.2 Zo maken we duidelijk wat we verwachten van bezoekers 
Huurders: ontvangen het protocol per e-mail en zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering en 

naleving van het protocol. 

Bezoekers: communicatie over de huisregels gebeurt via de website www.raerd.com, Facebook, 

dorpskrant Praet fan Raerd, mondeling bij een bezoek aan het dorpshuis en via posters. 

 

4.3 Zo organiseren we onze vrijwilligers 
De vrijwilligers werkzaam in ons gebouw zijn allemaal op de hoogte van de voor hen relevante 

onderdelen van dit protocol. Vrijwilligers geven het goede voorbeeld en laten daarmee duidelijk zien 

wat we ook van bezoekers verwachten. Het bestuur is beschikbaar voor vragen en begeleiding van de 

vrijwilligers. Deze zullen gedurende de openstelling controle uitoefenen. 

 

4.4 Zo maken we duidelijk wat we verwachten van onze vrijwilligers 
Onze vrijwilligers krijgen van tevoren het protocol toegestuurd en we vragen een handtekening voor 

akkoord. Voor de eerste dienst die de vrijwilliger draait zal deze nog een mondelinge toelichting 

krijgen. Er zal iemand van het bestuur toezicht houden waar de vrijwilliger het noodzakelijk acht.  

http://www.raerd.com/
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5 Programmeerkeuze 
Bij de keuze voor de programmering hebben we rekening gehouden met doel, doelgroep en de 

beschikbare ruimtes.  

 

5.1 Voor deze doelgroep zijn we nu open 
Het dorpshuis is geopend voor de in- en omwonenden van het dorp.  

 

5.2 Deze activiteiten zijn mogelijk in ons dorpshuis 
Op dit moment zijn er alleen activiteiten mogelijk waarbij de 1,5 meter richtlijn gewaarborgd kan 

worden. Mocht er een verzoek voor een vergadering komen gaat het bestuur in gesprek met de 

vereniging om te zorgen dat het protocol nageleefd kan worden. 

 

5.3 We hebben in de programmering rekening gehouden met de capaciteit van ons 

gebouw 
Op dit moment geldt er geen directe beperking voor het soort activiteiten in het dorpshuis, echter 

dienen de activiteiten rekening te houden met de geldende regels zoals opgesteld in dit protocol en 

de geldende richtlijnen van het RIVM en de overheid op dat moment. Dit betekent dat activiteiten 

met veel mensen op dit moment niet mogelijk zijn, denk hierbij aan De Merke. 

 

5.4 Dit vragen we van onze huurders 
Huurders van het dorpshuis dienen zich te houden aan de regels uit dit protocol en activiteiten 

vinden enkel plaats na overleg met het bestuur. 
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6. Vervolgstappen 
We houden de landelijke richtlijnen en voorschriften goed in de gaten. Dit protocol is van toepassing 

totdat de richtlijnen veranderen.  

Op dit moment heeft het bestuur er voor gekozen om vanaf vrijdag 5 juni de activiteiten geleidelijk te 
ontplooien en te beginnen met de openstelling op vrijdagavond binnen in het dorpshuis. Ook worden 
vergaderingen en andere bijeenkomsten door verenigingen / besturen uit Raerd toestaan tot het 
maximum aantal bezoekers dat door de RIVM afgegeven richtlijnen mogelijk is, rekening houdend 
met de 1,5 meter richtlijn. 
 
N.a.v. nieuwe ontwikkelingen en in ieder geval tijdens de maandelijkse bestuursvergaderingen wordt 
de periode daarvoor geëvalueerd en besloten of er meer en/of andere activiteiten in het dorpshuis 
kunnen plaatsvinden. Dit is enkel mogelijk wanneer iedereen zich houdt aan de gestelde regels en 
omgangsvormen. 
 
Datum: 1-10-2020 
 
Bestuur Stichting Doarpshûs Raerd 
Ynso van der Meer 
Jelle van der Velde 
Durk Jan Zantema 
Durk Zandberg 
Roel Punter 
André van der Staal 
Margreet Fox 
Fokko Kooistra 
Anneke Veenstra 
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Bijlage 1 Actuele richtlijnen RIVM voor buurt- en dorpshuizen 
 
Op de persconferentie van 28 september 2020 zijn er verscherpte maatregelen aangekondigd om 
Corona te beperken. Deze maatregelen gelden in ieder geval tot maandag 19 oktober. 
 
Dat heeft ook consequenties voor de buurt- en dorpshuizen. De belangrijkste aanscherpingen zijn: 
 

• Dat er vanaf 21.00 uur geen gasten meer toegelaten mogen worden en de muziek uit moet 
(1); 

• Dat de deuren om 22.00 uur gesloten moeten worden (1); 

• Dat er maximaal 30 personen per ruimte zijn toegestaan; 

• Dat een gezelschap maximaal uit 4 personen mag bestaan (2). 
 
ad.1 Eet- en drinkgelegenheden hebben een inloop tot 21.00 uur en dienen te sluiten om 22.00 uur. 
Deze regel geldt voor de ruimtes en activiteiten waar gegeten en gedronken wordt.  Dit betekent dat 
na 22.00 uur binnen geen eten en drinken meer verstrekt en genuttigd kan worden. Voor de overige 
functies mag het buurt- of dorpshuis geopend blijven tot 1.00 uur. Om 1.00 uur moeten buurt- en 
dorpshuizen sluiten. 
 
ad.2 Op de nieuwe maximum gezelschapsgrootte van 4 personen zijn uitzonderingen gemaakt: 

• Gezamenlijk huishouden; 

• Kinderen tot 13 jaar; 

• Betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties; 

• Het belijden van een godsdienst of levensovertuiging; 

• Uitvaarten; 

• Beoefenen van theater, dans of muziek; 

• Beroep, bedrijf of vereniging. 
 
(bron www.dorpshuizen.nl)  

http://www.dorpshuizen.nl/

