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Gebruiksplan voor ‘Verhuur’ KERKZAAL  (versie 1 november 2020) 
 
Verhuur van zalen valt binnen richtlijn: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-
leven/groepsvorming 
 
 
Fasering: per 13 oktober tot nader order: maximaal 30 personen (excl. medewerkers) 
 
Kader:  

- 1,5 meter afstand houden tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren.  

- Mensen die ziek of verkouden zijn dringend verzoeken om thuis te blijven, samen met 

anderen uit hun huishouden.  

- De bijeenkomsten zo inrichten dat we op het gebied van organisatie, routing en hygiëne 

voldoen aan de richtlijnen en voorschriften van de overheid / het RIVM en de aangereikte 

richtlijnen.  

- Op de hoogte blijven van ontwikkelingen en aanwijzingen. We leren, evalueren en stellen 

bij vanuit de praktijk. Dat betekent dat we dit gebruiksplan regelmatig  actualiseren. 

 
Bij reservering (koster/beheerder): 

- Koster stuurt Gebruiksplan Verhuur KERKZAAL toe en krijgt schriftelijk akkoord.   
- Een alg. voorwaarde doorgeven omtrent uitstel/afzeggen van reservering in geval van 

nieuw overheidsbeleid/richtlijn (n.n.b). 
- Verantwoordelijkheid bij HUURDER: vraag bij entree van bezoekers naar 

gezondheidstoestand. Geen toegang bij twijfel.  
- HUURDER stelt 1 contactpersoon aan die de HUURDER vertegenwoordigt en besluit, met 

de koster/beheerder omtrent voortgang bijeenkomst.  
- Lijst met aanwezigen laten opstellen door HUURDER met naam van genodigden. KgK 

benadert HUURDER in geval GGD info verzoekt inzake bron- en contactonderzoek. 
 
Bij aankomst: 

- Vrijwilligers KgK en van HUURDER helpen bij placeren van bezoekers (ingang, kerkzaal en 
hal/toilet) 

- Geen opstoppingen bij aankomst op straat 
 
Garderobe:  Niet gebruiken  
 
Personeel: 

- Per Verhuur activiteit: extra vrijwilligers inplannen incl. Hulpkoster, om toezicht te houden, 
routing te begeleiden en hygiëne in gebouw te waarborgen (vooraf, tijdens en na afloop). 
Per bijeenkomst van 30 deelnemers 1 extra vrijwilliger. Een bijeenkomst van 30 
deelnemers wordt door KgK bemand door koster en 2 vrijwilligers.  

 
Hygiëne: 

- Bij alle entree opties (kerkzaal, hal via groene deur en via tuindeur): flesjes desinfectie en 
hygiënische handdoekjes beschikbaar stellen. 

- In zaal: flesjes desinfectie en hygiënische handdoekjes beschikbaar.  
- Vooraf: deurknoppen, leuningen e.d. en toiletten: desinfecteren. 
- Tijdens event: toiletten schoonhouden/nalopen. 
- Na afloop: deurknoppen, leuningen e.d. en toiletten: desinfecteren. 

 
Kerkzaal:  

- Ingang via glazen deuren. 
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- Glazen deuren open bij aanvang bijeenkomst en na afloop. Tussentijds: deuren dicht maar 
niet op slot (Nb: toezicht gedurende gehele bijeenkomst). 

- Kerkzaal zowel langs geluidskast als langs andere kant laten betreden. 
- Kerkzaal constant goed ventileren. 
- Tevens ingang Kerkzaal: langs kansel via trap achterkant, en via lift. 

 
Plaatsen in Kerkzaal:  

- Plekken: om en om banken wel/niet. = 5 rijen x 3 personen links en rechts = 30 personen 
op kerkbanken;  

- 1e en 2e gaanderij: n.v.t. 
- Totaal: 30 personen. 

 
Catering:  n.v.t. 
 
Routing: 

- Geen striping op vloer. 
- In instructies uitleggen aan bezoekers bij start bijeenkomst (HUURDER). 

 
Toiletten: 

- Bij herentoilet: in hal 1 plaats reserveren t/o ingang  (bordje maken). 
- Bordje op buitendeur herentoilet: ‘toegang: 1 persoon per keer‘. 
- Bij damestoilet: in hal 1 plaats reserveren t/o ingang (bordje maken). 
- Geen rij-vorming in de hal voor het toilet.  

 
Bij vertrek:    

- Vrijwilligers KgK en van HUURDER geven instructies aan bezoekers bij verlaten kerkzaal 
en verlaten van pand. Geen opstoppingen bij vertrek op straat.  

 
Overig:  

- Geen zang (publiek/aanwezigen).  
- Muzikaal engagement: in overleg mogelijk. 

 
Advies aan bezoekers: 

- Beperk toiletgebruik zoveel mogelijk. 
 
Optie (meerprijs):  

- Livestream voor bezoekers die de bijeenkomst via Zoom, YouTube of MSteams willen 
volgen.  


