
Verenigings-, catachese- en zalenverhuur protocol 
 
Dit protocol is uitgewerkt in verschillende onderdelen. De richtlijnen en adviezen die genoemd worden onder 
‘Algemeen’ en ‘Locatie’ zijn van toepassing op alle activiteiten. 

 

I Algemeen 
 1 Algemene 

richtlijnen 

▪ De bezoekers en betrokkenen van kerkelijke activiteiten voegen zich naar de 
regels die het college van kerkvoogden heeft opgesteld. 

▪ Per vereniging/club is er één aanspreekpunt m.b.t. de communicatie van dit 
protocol. Het aanspreekpunt is verantwoordelijk voor naleven hiervan. 
Contactpersoon voor dit aanspreekpunt is de hoofdkoster M. Boers. 

▪ Niet naar een activiteit gaan bij corona-infectie van jezelf of een gezinslid. 
▪ Niet naar activiteiten gaan bij verkoudheidsklachten. 
▪ Niet naar activiteiten gaan als jij of een gezinslid koorts heeft. 
▪ Pas weer deelnemen aan activiteiten als diegene minimaal 24 uur 

klachtenvrij is, tenzij er sprake is van een corona-infectie. 

2 Hygiëne-
maatregelen 

▪ Bij binnenkomst handen desinfecteren. 
▪ Geen handen schudden. 
▪ Regelmatig handen wassen en/of gebruik maken van desinfecterende handgel. 
▪ In de elleboog niezen/hoesten, zelf papieren zakdoekjes meenemen en deze na 

één keer gebruik weggooien en handen wassen. 
▪ De aanwezige leiding of beheerder bij een activiteit ziet toe op het naleven van 

deze hygiënemaatregelen. 

4 Groepsgrootte ▪ Kinderen/jongeren tot 18 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 
meter afstand te houden. Vanaf 18 jaar wordt de 1.5 maatregel als norm 
gehanteerd. 
 

II Locatie 
 1 Communicatie ▪ Leidinggevenden van de clubs en verenigingen zorgen ervoor dat elke 

betrokkene, ook ouders en verzorgers, weten wat onze Corona maatregelen zijn 
▪ Leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor een helder uitnodigingsbeleid. 
▪ Spreidt aanvangstijden van gelijktijdige activiteiten. 
▪ Samenvatting van ons protocol is in kerkgebouw aanwezig en op de website te 

vinden 

2 Inrichting en 
ventilatie 

▪ Bij in- en uitgang van het gebouw zijn desinfecterende middelen aanwezig 
▪ Wanneer nodig worden zalen zo ingericht dat deelnemers op 1,5 meter van 

elkaar kunnen zitten. 
▪ Degenen (18- en 18+) die op 1 adres wonen, mogen bij elkaar zitten/staan. 
▪ We dragen zorg voor optimale ventilatie.  

3 Schoonmaak ▪ Regelmatig schoonmaken/desinfecteren. 
▪ De toiletten worden na elke activiteit gereinigd. 
▪ Na afloop van een activiteit aangeraakte voorwerpen reinigen. Denk aan 

deurkrukken, etc. 

 4 Bij aankomst 
en vertrek 

▪ Bij binnenkomst handen desinfecteren en doorlopen naar de zaal. 
▪ Beperk het lopen door het gebouw en de zaal. 
▪ Sociale ontmoetingen met inachtneming van de 1.5 meter maatregel. 

 

III Catechese, Bijbelstudiekring, etc. 
 1 Situatie ▪ Een samenkomst van jongeren vanaf 12 jaar 

2 Communicatie ▪ De leiding (bv. catecheet) zorgt ervoor dat elke deelnemer op de hoogte is van 
het beleid en de maatregelen als vastgesteld door de kerkvoogdij. 

▪ De leiding spreekt de deelnemer persoonlijk aan bij niet nakomen van de 
getroffen maatregelen. 

3 Groepsgrootte ▪ Volg de bepalingen zoals bovenstaand is weergegeven onder paragraaf 1.4. 
▪ Groepen tot 18 jaar en vanaf 18 jaar splitsen, in verband met de benodigde 1,5 

meter afstand bij 18 jaar en ouder. 
▪ De aanwezigheid van jongeren wordt door de leiding per avond bijgehouden op 

een presentielijst. 



4 In de zaal ▪ Wanneer nodig staan de stoelen op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar. 
▪ In de zaal is desinfecterende handgel, etc. aanwezig, om handen te 

desinfecteren, etc. 

 

IV Zondagsschool 
 1 Situatie ▪ Een samenkomst van kinderen in de leeftijd van 4 t/m12 jaar, die samenkomen 

Onderbouw, middenbouw en bovenbouw. 

2 Communicatie ▪ De leiding zorgt ervoor dat elke kind en ouder(s)/opvoeder(s) op de hoogte zijn 
van het beleid en de maatregelen als vastgesteld. 

3 Groepsgrootte ▪ Volg de bepalingen zoals bovenstaand is weergegeven onder paragraaf 1.4 

4 In de zaal ▪ In de zaal is desinfecterende handgel, etc. aanwezig, om handen te 
desinfecteren, etc. 

 

V Kinderclubs, (jeugd)verenigingen en zalenverhuur 
 1 Situatie ▪ Samenkomst van kinderen t/m 12 jaar (kinderclubs), jongeren en ouderen vanaf 

12 jaar (jeugd) verenigingen, die samenkomen in groepen. 

2 Communicatie ▪ De leiding, of in geval van zalenverhuur de beheerder is verantwoordelijk voor 
de communicatie t.a.v. corona maatregelen. 

3 Groepsgrootte ▪ Volg de bepalingen zoals bovenstaand is weergegeven onder paragraaf 1.4 
▪ Groepen tot 18 jaar en vanaf 18 jaar worden gesplitst, in verband met de 

benodigde 1,5 meter afstand bij 18 jaar en ouder. 
▪ De aanwezigheid wordt door de leiding, of in geval van zalenverhuur de 

beheerder,  per bijeenkomst bijgehouden op een presentielijst. 

4 In de zaal ▪ Wanneer nodig staan de stoelen om/aan tafels op minimaal 1,5 mtr. afstand. Zie 
paragraaf 1.4 

▪ In de zaal is desinfecterende handgel, etc. aanwezig, om handen te 
desinfecteren, etc. 
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