
Protocol gebruik van de Open Deur. 

Per 1 juni mogen er ook bijeenkomsten in gebouwen plaatsvinden. Het RIVM geeft 

aan: Binnen mogen samenkomsten plaatsvinden in beginsel van maximaal 30 

personen per gebouw en onder voorwaarde dat mensen 1,5 meter afstand tot elkaar 

houden.  

We willen het gebruik van de Open Deur weer mogelijk maken. Met ingang van 15 

juni is bijeenkomen in de Open Deur voor activiteiten betrokken op het kerkelijk leven 

weer toegestaan. Daartoe is het bijgaand gebruikers-protocol opgesteld. 

 De hygiëne en gezondheid zijn zeer belangrijk. Neem de hierbij behorende 

voorschriften in acht.  

 Mensen met verkoudheids- en andere gezondheidsklachten blijven thuis. 

 

Bezetting. 

- De basisregel is dat er te allen tijde de 1,5 meter afstandsregel in acht wordt 

genomen, 

- Dit heeft consequenties voor de maximale bezetting. Wanneer de ruimtes 

volgens de vaste opstelling zijn ingericht, dan is de volgende bezetting 

mogelijk: 

o Zaal 1:  8 aanwezigen 

o Zaal 2:  6 aanwezigen 

o Zaal 3: 6 aanwezigen 

o Zolder; grote ruimte: 6 aanwezigen 

o Zolder; kleine ruimte: 3 aanwezigen 

- Let op: maximaal aantal bezoekers in Open Deur is 30. Kan dus zijn dat niet 

alle zalen volledig bezet kunnen worden. 

De indeling kan worden gewijzigd waarbij de ruimtes maximaal worden benut. Wil je 

de indeling wijzigen, doe dat alleen na overleg met de beheerders. 

 

Werkwijze: 

- Altijd vooraf reserveren. Dat moet  via e-mail opendeurlienden@gmail.com,  

Of tel. No. 06 40 30 10 23 

o Maak pas gebruik van de Open Deur nadat je reservering is bevestigd, 

bekend is welke zaal je kunt gebruiken, en het aanvangstijdstip van je 

bijeenkomst is doorgegeven door de beheerder. 

- Bij de reservering zal ook worden aangegeven wat het aanvangstijdstip is van 

jou bijeenkomst. Voorkomen moet worden dat bij gebruik van meerdere zalen 

er een wachtrij bij de ingang ontstaat. 

- Het is in verband met mogelijk contactonderzoek van belang om te registreren 

wie aanwezig zijn bij jouw bijeenkomst. Registreer als gebruiker zelf de 

aanwezigen bij de bijeenkomst waarvoor je de Open Deur hebt gereserveerd. 



- Bij de ingang van de Open Deur staan ontsmettingsmiddelen. Maak daar 

gebruik van. 

- Vanwege de mogelijke overdracht van het virus, kan elke zaal maar maximaal 

één keer per dag worden gebruikt. 

- Zorg er bij het gebruik van de keuken en het verlaten van de Open Deur voor 

dat de 1,5 afstandsregel wordt gevolgd. 

- Laat de ruimte altijd schoon achter 

- Neem je jas mee naar je zitplaats 

- Beperk het toilet bezoek zoveel mogelijk (er zijn slechts twee toiletten 

beschikbaar voor gebruik). 

- De vaatwasser is deze zomerperiode uitgeschakeld. Graag de afwas van de 

gebruikte spullen met de hand doen.  

- Gebruikte hand-, thee, en vaatdoeken na gebruik in de wasmand die in de 

keuken van de Open Deur staat,  deponeren 

- Laat de Open Deur schoon en opgeruimd achter. 

Het volledige protocol is te vinden op de website van de kerk. 


