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Gemeenschapshuis De Smelehof 
 
PROTOCOL definitieve versie 

 

 

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

ontmoetingscentra weer open vanaf 1 juni. De openstelling is voor maximaal 30 mensen, 

uitgaande van de basisregels van 1,5 meter afstand. Ons gebouw volgt de richtlijnen zoals 

bepaald door het RIVM en de Rijksoverheid. Daarbij treffen wij een aantal extra maatregelen 

om verspreiding van het virus tegen te gaan. Wij hebben besloten om per 1 juni weer open 

te gaan.  In dit protocol leggen we vast hoe we dit veilig kunnen doen.  
 

1 We hebben besloten om weer (beperkt) open te gaan als 

gemeenschapshuis 
 

1.1 Opening van ons gebouw: 
Ons gebouw vervult een belangrijke sociale functie in onze gemeenschap. We willen op een 

verantwoorde wijze onze bezoekers weer de mogelijkheid geven van het gebouw gebruik te maken. 

 

1.2 Het protocol: 
Om onze functie in de gemeenschap te kunnen blijven vervullen in tijden van corona, is het nodig om 

een protocol voor het gemeenschapshuis op te stellen. De maatregelen in het protocol hebben ten 

doel om onze gebruikers en medewerkers te laten zien dat hun persoonlijke veiligheid bovenaan 

staat. Het protocol is opgesteld door het bestuur van het gemeenschapshuis.  

We hopen dat we door middel van dit protocol de routing, de hygiënemaatregelen en 

programmeringskeuzes duidelijk worden. Daarnaast is het van belang dat we er met elkaar voor 

zorgen dat het uitvoeren van het protocol een succes wordt en dat we dus veilig open kunnen gaan. 

 

1.3 Randvoorwaarden (algemene gegevens van het gemeenschapshuis) : 
Ons gebouw is eigendom van Stichting gemeenschapshuis de Smelehof. Ter informatie hebben wij 

dit protocol gestuurd aan onze contactpersoon binnen de gemeente Venray. 

 

1.4 Welke openingstijden hanteren we? 
We kiezen ervoor voorlopig alleen voor besloten activiteiten van onze gebruikers open te gaan. Open 

inloop is voorlopig niet mogelijk. Tijden voor het gebruik zullen altijd in overleg gaan met Ria Linders, 

onze beheerster. 



Opstart protocol De Smelehof  definitieve versie 
 

1.5 Wie is verantwoordelijk voor het gebouw? 
Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het gebouw. Maar voor de inhoud en naleving van dit 

protocol doen we een beroep op ieders eigen verantwoordelijkheid. Voor vragen hierover kunt u 

terecht bij Ria via beheerder@smelehof.nl of via ons secretariaat, secretaris@smelehof.nl . 

 

1.6 Wie is verantwoordelijk voor het beheer?  
De verantwoordelijkheid voor het beheer is door het bestuur gedelegeerd aan onze beheerster Ria 

Linders. 

 

1.7 Wie zijn onze gebruikers? 
Vaste gebruikers kunnen binnen de overheidsrichtlijnen gebruikmaken van de ruimtes. Ria zal daarbij 

bekijken wie wanneer aanwezig mag zijn i.v.m. capaciteitsberekening. 

 

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 
Voor de ingang houdt iedereen zich aan de 1,5 meter richtlijn. Er wordt rekening gehouden met 

voorbijgangers aan de voorzijde van het gebouw. Er kunnen niet meer dan 3 bezoekers tegelijk 

roken. In de buitenruimte aan de achterkant houdt iedereen zich aan de 1,5 meter richtlijn.  

 

2.2 Toegang tot het gebouw 
Bij het betreden van het gebouw wordt ook de afstand van 1,5 meter in acht genomen. Ga een stap 

opzij of terug om elkaar te laten passeren bij de deuren en in de gangen. 

 

2.3 Capaciteit 
Omdat er maar 30 personen tegelijk in het gebouw mogen zijn, exclusief personeel, zal het gebruik 

van de ruimtes in nauw overleg gaan met Ria. Iedere vereniging dient vooraf contact op te nemen 

om afspraken te maken over de te gebruiken momenten. Om te voorkomen dat Ria wordt 

overspoeld door telefoon en mail graag 1 contactpersoon per vereniging voor al hun 

onderdelen/afdelingen. Ria zal bepalen of het mogelijk is om op de gevraagde momenten gebruik te 

maken van het Gemeenschapshuis. We hopen hierin op jullie begrip als dit niet altijd mogelijk is.  

Ria zal per mail de afspraken bevestigen met daarin nogmaals de boodschap dat mensen met 

klachten thuis dienen te blijven. 

Ria is te bereiken via mail: beheerder@smelehof.nl  en telefoon: 06 23 83 22 96 
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2.4 Route 
We willen in eerste instantie geen routing maken binnen het gemeenschapshuis. Mocht in de praktijk 

blijken dat het te lastig is om afstand te bewaren bij het in- en uitgaan van het gebouw en de 

ruimtes, dan zullen we bekijken of we dit moeten aanpassen. Voor vragen en/of opmerkingen 

hierover kunt u terecht bij Ria of het secretariaat. 

 

2.5 Inrichting ruimtes 
Binnen elke ruimte van het gemeenschapshuis vragen wij u om de afstand van 1,5 meter in acht te 
nemen. Pauzes en na-borrels dienen zittend aan tafels plaats te vinden, waarbij de stoelen op ruime 
afstand van elkaar staan. 
 
 

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  Zo geven we instructies aan beheerders en gebruikers 
Dit protocol zal aan elke gebruikmakende vereniging per mail worden toegestuurd. Van de 

verenigingen verwachten we de eigen verantwoordelijkheid om de leden in te lichten over dit 

protocol. Ook zullen we het protocol in het gebouw zelf ter inzage leggen. Daarnaast zullen we de 

belangrijkste huisregels ophangen in het gebouw. 

 

3.2  Deze extra schoonmaak maatregelen treffen we: 
De sanitaire ruimtes zullen na elke activiteit worden schoongemaakt en voorzien zijn van zeep en 

papieren handdoeken.  

Contactpunten als klinken zullen regelmatig worden gereinigd, alsook de tafels en stoelen. 

 

3.3 Deze extra hygiënemaatregelen en voorzieningen treffen we: 
Bij de ingang zal desinfecterende handgel ter beschikking zijn. 

De tafels en stoelen zullen ruim van elkaar afstaan. 

 

3.4 Ventilatie/airconditioning 
Er is op dit moment nog onvoldoende wetenschappelijke onderbouwing voor te nemen maatregelen; 

momenteel wordt versneld onderzoek gedaan naar de verspreiding van het virus (aërosolen/kleine 

luchtdeeltjes in binnenruimten). Het nadrukkelijk advies is waar mogelijk voor een goede ventilatie te 

zorgen; door gebruik van aanwezige ramen en buitendeuren, door lucht toe te voegen in ruimten 

zonder ramen, luchtvochtigheid op peil te houden en de lucht regelmatig te verversen. NB. Gebruik 

géén airconditioning, omdat dit de lucht alleen maar rondpompt en niet zorgt voor ventilatie. 
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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 niezen 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 
Van onze bezoekers verwachten wij een grote mate van eigen verantwoordelijkheid en gezond 

verstand, zodat we er met z’n allen voor kunnen zorgen dat het gebruik van onze ruimtes in goede 

banen wordt geleid en iedereen met plezier zijn/haar hobby weer (deels) kan uitoefenen. 

 

4.2 Gebruik garderobe 
De centrale garderobe mag op dit moment niet gebruikt worden. De jassen dienen opgehangen te 

worden op de stoel van de gebruiker. 

 

5    Vervolgstappen: 
Het bestuur zal wekelijks in overleg met Ria bespreken hoe het gaat en indien nodig bijsturen. Dit zal 

maandelijks met het gehele bestuur besproken worden. Indien richtlijnen en voorschriften rondom 

gebruik gemeenschapshuizen en horeca wijzigen dan zullen wij het protocol daarop onmiddellijk 

aanpassen voor zover dit voor ons van toepassing is. 

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.  

Mochten er tegen die tijd wijzigingen komen op dit protocol, dan zullen we dit via de 
contactpersonen van de verenigingen in het bestuur communiceren. 
 
 
Datum: 25-5-2020 
Naam: Bestuur Stichting gemeenschapshuis De Smelehof 


