Gebruiksplan Corona-maatregelen voor de Kruiskerk
Eerbeek
6e Versie dd 5 januari 2021

1e versie 29 mei 2020
2e versie 31 augustus 2020
3e versie 5 oktober, de aanpassingen in deze versie worden door de Kerkenraad vastgesteld
op 12 oktober 2020.
4e versie 4 november, de aanpassingen in deze versie zijn op Mandaat van de Kerkenraad
gedaan door de Werkgroep Beheer.
5e versie 17 november, de aanpassingen in deze versie zijn op Mandaat van de Kerkenraad
gedaan door de Werkgroep Beheer.
6e versie 7 november, de aanpassingen in deze versie zijn door de Kerkenraad gedaan op 5
januari 2021, zie de paragrafen 3 en 4.
Op 5 oktober heeft de overheid bepaald: zoveel mogelijk online-diensten, maximaal 30
mensen bijeen en niet zingen.
Op 30 september heeft de Rijksoverheid besloten over te gaan tot het dringend advies om in
publieke ruimten binnen een mondkapje te dragen.
Op 5 oktober heeft PKN aangegeven dat het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen in
de kerk een basisregel wordt.
Op 3 november heeft de overheid en op 4 november de PKN voor de periode tot 19
november aangegeven: Wanneer een bijeenkomst anders dan een kerkdienst alleen in
fysieke vorm gehouden kan worden, roepen we gemeenten dringend op zich te
conformeren aan de maatregelen van de landelijke overheid; maximaal 2 personen uit
verschillende huishoudens binnen, maximaal 2 personen buiten en hooguit één keer per dag
maximaal 2 gasten ontvangen in de thuissituatie. Ook voor deze bijeenkomsten gelden de
richtlijnen van het RIVM en dit protocol.
Voor huwelijksdiensten geldt een maximum van 30 personen, voor rouwdiensten maximaal
100 personen.
1. Algemeen
Dit gebruiksplan is opgesteld voor de Kruiskerk Eerbeek en is gebaseerd op het landelijke
PKN-protocol. Dit gebruiksplan behoort tot de verantwoordelijkheid van de kerkenraad.
De maatregelen vanuit de overheid worden gevolgd evenals de richtlijnen van de PKN.
Landelijk gelden sinds 3 november 2020 de volgende richtlijnen:
• Vanaf 5 oktober 2020 mogen er 30 mensen aanwezig zijn bij kerkdiensten mits de 1,5

meter onderling gehandhaafd wordt.

• Het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen in de kerk is een basisregel.
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• Voor trouwdiensten en kerkelijke begrafenissen worden de nieuwe landelijke

regels voor de groepsgrootte van maximaal respectievelijk 30 en 100 personen van
kracht.
• In binnenruimtes waar mensen vooral op één plaats zijn en bij een uitvaart, heeft
iedereen een vaste zitplaats.
• Maak gebruik van het gebruiksplan om weer te geven hoe u voor goede hygiënische
omstandigheden zorgt, en looproutes vormgeeft in uw gebouw.
Zorg dat het gebruiksplan aanwezig is in het gebouw.
• Zingen tijdens vieringen: Vanwege de grote toename van het aantal besmettingen
roept de overheid en de PKN u dringend op om van de gemeentezang af te zien.
De inzet van maximaal 5 voorzangers met een minimale afstand van 5 meter ten
opzichte van de overige kerkgangers blijft een alternatief.
Met de gemeente zacht zingen raadt de PKN af.
Gezondheid
Voor alle medewerkers en deelnemers aan activiteiten geldt de landelijke regel: heeft u
verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of
verhoging tot 38 graden Celsius?
En/of heeft u plotseling verlies van reuk of smaak? Blijf thuis. Bij bijeenkomsten en
activiteiten worden deelnemers hierop bevraagd.
In de volgende paragrafen worden de voor de Kruiskerk afgesproken maatregelen
behandeld, ingedeeld in enkele perioden.
2. Kerkdiensten in de Kruiskerk Eerbeek tot 23 december
In de kerkzaal van de Kruiskerk kunnen rekening houdend met de anderhalve meter voor
zitplaatsen en uitgaande van de per 5 oktober 2020 afgesproken nieuwe landelijke regels
max. 30 personen zitten.
Op 12 augustus 2020 heeft de kerkenraad besloten dat per september 2020 een periode
volgt waarin kerkleden deels thuis en deels in de kerk zitten en waarbij livestreamen van de
dienst wordt toegepast.
De kerkenraad heeft per september livestreamen van kerkdiensten, begrafenisdiensten en
trouwdiensten mogelijk gemaakt.
Dit vanwege het hoge aandeel van 70-plussers in onze gemeente en vanwege de overweging
dat alle maatregelen tezamen niet tot een samenzijn kunnen leiden dat aan de behoeften
van de kerkleden kan voldoen.
Op dit moment kunnen we op een veilige en verantwoorde wijze 30 personen ontvangen
tijdens de kerkdienst (Volgens de richtlijnen van de overheid). Het dragen van een
mondkapje bij verplaatsingen in de kerk is een basisregel. Het aantal aanwezige
ondersteuners om de dienst mogelijk te maken wordt zoveel mogelijk beperkt.
Huisgenoten mogen bij elkaar zitten. Onder een huishouden verstaat het RIVM echtgenoten,
geregistreerde partners of andere levensgezellen en ouders, grootouders en kinderen, voor
zover zij op één adres wonen. Woongroepen, tehuizen en studentenhuizen vormen dus niet
één huishouden.
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Om dit goed te organiseren moeten kerkgangers zich in de week voorafgaande aan de
kerkdienst aanmelden via de mail of telefonisch. Meld je alleen aan als je geen klachten
hebt die corona gerelateerd kunnen zijn.
Via e-mail naar: scribaat@kruiskerkeerbeek.nl: in de week voor de kerkdienst tot zaterdag
18.00 uur (naam en aantal personen doorgeven én tel.nr. voor het terugbellen).
Telefonisch: in de week voor de kerkdienst tot zaterdag 18.00 uur, tel. 0313 653077 (naam
en aantal personen doorgeven én tel.nr. voor het terugbellen).
Als er meer dan 30 aanmeldingen zijn, dan wordt het aantal boven de 30, overgeheveld naar
de volgende dienst.
Indien nodig wordt er een verdeelsleutel gebruikt. Het maakt dus niet uit hoe je je aanmeldt!
Als je geen bericht krijgt, dan kun je de kerkdienst bezoeken.
Zijn er te veel aanmeldingen dan word je gebeld en kun je aangeven of je de volgende
zondag de dienst wilt bezoeken.
Inloop vanaf 09.30 uur. We stellen het op prijs als je gebruik maakt van de mogelijkheid om
gespreid binnen te komen. Het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen in de kerk is
een basisregel.
Bij binnenkomst wijzen kosters/vrijwilligers, herkenbaar aan naamplaatje of hesje, de
looproutes in de kerk aan. De looproutes staan aangegeven. Er staat gel om je handen te
reinigen. Het is belangrijk om de aanwijzingen van de mensen die verantwoordelijk zijn voor
een goed verloop op te volgen. In het begin zal dat een beetje lastig zijn, maar we
verwachten dat er na verloop van tijd gewenning ontstaat.
Ook de kinderkerk kan weer starten. We willen dat op de vertrouwde manier doen, zij het
dat er niet elke zondag een kinderkerk is. Lees de nieuwsbrief en kijk op de website
www.KruiskerkEerbeek.nl.
De kinderen zijn een deel van de dienst erbij in de kerk. Kinderen kunnen in de kerk bij hun
ouders zitten.
We willen ook de mensen die opgehaald worden om naar de kerk te komen weer
benaderen. Daarbij moeten we ook rekening houden met de mensen die rijden. Zij moeten
de ruimte hebben om af te wegen of ze al anderen willen en kunnen vervoeren.
De komende tijd ontvang je hierover nader bericht.
De mensen die niet in de kerk aanwezig kunnen zijn, kunnen via de livestream de kerkdienst
op zondagochtend bekijken of zij kunnen hem later bekijken. Zie www.Kerkdienstgemist.nl
en kies Kruiskerk Eerbeek.
Totdat er meer duidelijk wordt over veilig zingen in de kerk wordt er tijdens de dienst nog
met een zanggroep gewerkt en is er nog geen gemeentezang.
Bij de opstelling van zangers en instrumentalisten dient met de anderhalve meterregel en
andere RIVM-voorschriften rekening te worden gehouden. Hierbij geldt een inzet van
maximaal 5 voorzangers met een afstand van minimaal 5 meter qua zangrichting tussen de
zanger(s) en de overige kerkgangers.
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Na afloop van de dienst worden er twee collectes gehouden. De collectebussen staan bij de
uitgang zodat je na afloop je bijdrage kunt geven. Ook blijft de collectebus waar mensen hun
collectebonnen of geld op een ander tijdstip in de week kunnen afgeven in de kerk staan.
Na afloop van de dienst geven de kosters of andere daartoe aangewezen vrijwilligers
informatie over hoe iedereen de kerk kan verlaten.
Helaas kunnen we nog niet koffiedrinken na afloop.

Liturgische handelingen en overige diensten
Avondmaal vieren kan mits aan alle voorschriften wordt voldaan. Dat betekent het zelf
pakken van een bekertje per persoon en het brood afnemen van een schaal in plaats van
aanreiken.
Doop: Alhoewel de anderhalve meter afstand tussen mensen leidend is en blijft, kan een
voorganger vanaf 1 juni bepaalde liturgische handelingen verrichten zonder deze afstand te
handhaven.
Het gaat om dopen, bevestiging van ambtsdragers en huwelijks (in)zegening.
De overige diensten, zoals huwelijksdiensten (maximaal 30 personen), belijdenisdiensten,
bevestigingsdiensten van predikanten en/of kerkenraadsleden, rouwdiensten (maximaal
100 personen), kunnen plaatsvinden onder dezelfde condities zoals eerder beschreven.
Wel is het van belang dat specifiek aandacht wordt gegeven aan de uitvoering van deze
diensten. Veel virusuitbraken zijn te relateren aan rouwdiensten. Het afstand houden en
vermijden van lichamelijk contact is extra belangrijk. Denk daarbij aan:
- Zegenen op anderhalve meter afstand
- Het feliciteren of condoleren zonder fysieke aanraking;
- Niet zingen
De aanwijzingen van de uitvaartleider bij rouwdiensten dienen nauwgezet te worden
gevolgd; hij of zij is via de uitvaartbranche geïnformeerd.
Ontmoetingsruimte
Rekening houdend met de 1,5 m richtlijn kunnen er max 12 personen in de
ontmoetingsruimte bij de opstelling voor koffiedrinken en vergaderen.
Overige ruimten
In de overige ruimten en ook in de ruimten van de Bongerd is per ruimte zichtbaar
aangegeven hoeveel personen hiervan tegelijk gebruik mogen maken.
Gebruiksregels
Onderstaand worden de regels voor het gebruik van de kerkzaal, de overige ruimten en de
ruimten van de Bongerd aangegeven. Voor alle activiteiten geldt dat hierbij de voorschriften
van het RIVM inzake hygiëne, afstand, kwetsbare personen e.d. in acht worden genomen.
Het gebruiksplan geldt voor alle activiteiten en bijeenkomsten in en rond het kerkgebouw en
voor de Bongerd. Uitgangspunt is dat het helder en hanteerbaar is voor de predikanten,
werkers in de kerk, vrijwilligers en bezoekers. Predikanten, werkers in de kerk, vrijwilligers
en bezoekers houden zich aan de voorschriften van het RIVM.
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De kosters geven aanwijzingen aan coördinatoren en gebruikers en kunnen eigenstandig
ingrijpen indien activiteiten en bijeenkomsten naar hun inzicht niet voldoen aan de intenties
van het gebruiksplan.
Het gebruiksplan is in geprinte versie aanwezig in het kerkgebouw en de Bongerd.
De maatregelen
Zolang de anderhalvemeterregeling van kracht is, ontraadt de kerkenraad bijeenkomsten
thuis. In de grotere ruimte van een kerkelijk gebouw is een veilige afstand en de nodige
hygiëne van keuken en sanitaire voorzieningen beter gewaarborgd.
Mensen met corona gerelateerde klachten mogen de kerkgebouwen niet bezoeken.

Wanneer een bijeenkomst in de kerk anders dan een kerkdienst alleen in fysieke vorm
gehouden kan worden, roept de PKN de gemeenten dringend op zich te conformeren aan de
maatregelen van de landelijke overheid; maximaal 2 personen uit verschillende huishoudens
binnen, maximaal 2 personen buiten en hooguit één keer per dag maximaal 2 gasten
ontvangen in de thuissituatie. Ook voor deze bijeenkomsten gelden de richtlijnen van het
RIVM.
Het bovenstaande betekent:
- dat het reeds gestopte koffiedrinken op dinsdagmorgen nog niet
opgestart kan worden.
- spontane inloop en ontmoetingen in het kerkgebouw worden afgeraden.
- dat alleen noodzakelijk kerkelijk werk doorgang kan vinden.
- dat verhuur van de kerkruimten aan professionele partijen wel doorgang kan vinden.
Er worden ruimtes ingericht waarin men veilig samenkomt. Het dragen van een mondkapje
bij verplaatsingen in de kerk is een basisregel.
Er zijn aangegeven looproutes, ingangen en uitgangen en voor elke ruimte is van tevoren
bepaald (en ter plaatse aangegeven) wat de maximale bezettingsgraad van de ruimte is.
Iedere deelnemer moet op anderhalve meter afstand van elkaar kunnen zitten. Een
aangewezen en te herkennen beheerder zet van tevoren de stoelen en de tafels op veilige
afstand van elkaar klaar.
De aangewezen coördinator geeft aan hoe bij activiteiten en bijeenkomsten met meer dan
10 personen de mensen binnenkomen en weggaan: afstand houden, tijdvolgorde,
kerkgebouw verlaten.
Indien nodig wordt met markeringen aangegeven hoe en waar mensen kunnen wachten
voordat zij de kerkzaal in kunnen.
De kerkenraad adviseert ouderen om extra voorzichtig te zijn. Eenieder kent zijn gezondheid
en mogelijkheden het best. Voor mensen met gezondheidsklachten kan het verstandig zijn
om voorlopig nog zoveel mogelijk thuis te blijven.
Uiteraard worden de richtlijnen van het RIVM en de landelijke overheid en PKN nauwlettend
gevolgd. Ook wordt nader bezien welke activiteiten voor deze groep wel verantwoord
zouden kunnen.
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Voor iedere activiteit en bijeenkomst geldt dat deelnemers zich vooraf aanmelden bij een
coördinator (telefonisch of via WhatsApp, mail etc.) en verklaren geen symptomen te
hebben. De coördinator houdt bij dat het maximumaantal deelnemers niet wordt
overschreden.
Voor iedere activiteit en bijeenkomst wordt één (of meer) coördinator(en) aangesteld. Deze
coördinatoren zijn duidelijk herkenbaar en zien toe op de maatregelen die getroffen zijn. Zij
geven aan waar mensen wel/niet mogen zitten of lopen. Daarnaast dient bij de ingang van
de kerk één persoon (coördinator) te staan die mensen begroet en vraagt naar de
gezondheid en wijst op garderobe, looproutes en toiletten.
Hygiëne
Als bijlage van dit gebruiksplan is een reinigingsplan voor het kerkgebouw en de Bongerd
opgenomen. Dit plan geeft bijzondere aandacht aan de veiligheid van de keuken en van
sanitaire voorzieningen.
Bij binnenkomst in de kerkelijke ruimtes staat ontsmettingsmiddel klaar om de handen te
ontsmetten. Er zijn desinfecterende middelen bij de toiletten.
Deelnemers aan activiteiten en bijeenkomsten beperken het gebruik van de toiletten zoveel
mogelijk. In de toiletten zijn papieren handdoekjes, ontsmettingsmiddel en -tissues aanwezig
voor het zelf reinigen van deurklinken en toiletbrillen. Toiletten dienen na afloop van iedere
activiteit te worden schoonmaakt.
In het reinigingsplan (zie bijlage) is uitgewerkt hoe wordt omgegaan met hygiëne en
veiligheid voor het kerkgebouw en de nevenruimtes (door wie, hoe vaak), in het bijzonder
voor de keukens en de sanitaire voorzieningen.
Hierin is ook vastgelegd hoe wordt gereinigd: afnemen van stoelen/banken, deurklinken,
lessenaar, microfoons, enz.
Ruimtes die niet gebruikt worden, worden afgesloten, om te voorkomen dat mensen hier
ongevraagd naar binnen gaan.
De coördinatoren zien erop toe dat ruimten niet langer gebruikt worden dan noodzakelijk is.
Voor en na gebruik worden ruimten zo goed mogelijk geventileerd met buitenlucht.
De planning van het gebruik van de kerkruimten voorziet erin dat ruimten niet aansluitend
voor andere activiteiten en bijeenkomsten worden gebruikt.
Jeugdwerk
Voor het Jeugdwerk gelden de algemene voorschriften van het RIVM, ook het jeugdwerk kan
dus - overigens te allen tijde onder voorwaarde dat voldaan wordt aan de voorschriften plaatsvinden. Ga hierbij in overleg met vrijwilligers in het kinder- en jeugdwerk of zij zelf
comfortabel zijn met het vormgeven van deze activiteiten. Zorg, indien nodig, voor
aanvullende maatregelen (denk aan mondkapjes, voldoende overige hygiënemaatregelen).
Op de website www.jongprotestant.nl is een protocol voor het jeugdwerk.
Per 29 september 2020 zijn nieuwe landelijke regels van kracht welke het jeugdwerk
raken.
Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar en tot
volwassenen. Alle andere hygiënemaatregelen gelden ook voor kinderen. Jongeren van 13
tot 18 (dus tot en met 17) hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.
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Er zijn maximaal 30 personen per ruimte toegestaan, mits hierbij voldoende afstand kan
worden gehouden. Dit aantal is inclusief kinderen, maar exclusief personeel. De
verkeersstromen moeten goed gescheiden blijven.
De jeugdclubs kunnen, mits binnen deze regels, dus nog wel gehouden worden:
Van 19-20 uur Eksentriek (kinderen uit groep 6,7,8 van de basisschool).
Van 20.30-21.30 de Bongerdjongeren (13-15 jaar) .
Maar de Bongerd Bar (18+) kan ’s avonds vooralsnog NIET open voor de oudere jeugd.
Vergaderingen, activiteiten, bijeenkomsten en ontmoetingen
De kerkenraad geeft als leidraad aan:
- Kan een bijeenkomst uitgesteld worden? Zo ja: stel hem uit.
- Is het mogelijk digitaal te vergaderen? Zo ja: digitaal.
- Zijn er toch zwaarwegende redenen elkaar fysiek te ontmoeten? Noodzaak hiertoe
per keer af laten wegen door de Werkgroep Beheer.
Alleen indien nodig voor het functioneren van de kerk kunnen het moderamen, de (kleine)
kerkenraad, het college van kerkrentmeesters, het college van diakenen en werkgroepen en
commissies fysiek vergaderen. Hierbij worden de beschreven maatregelen gevolgd.
De Kerkenraad stemt ermee in dat voor het functioneren noodzakelijke activiteiten en
georganiseerde bijeenkomsten van derden in de Kruiskerk en Bongerd plaatsvinden, dit met
inachtneming van de bovengenoemde maatregelen.
Spontane inloop en ontmoetingen in het kerkgebouw worden afgeraden.
Huurders
Wij hanteren voor verhuur aan professionele organisaties de regels van de landelijke
overheid: maximaal 30 personen binnen, maximaal 40 personen buiten en het dragen van
mondkapjes bij verplaatsingen. Ook voor deze bijeenkomsten gelden de richtlijnen van het
RIVM en dit gebruiksplan.
3. Extra afspraken voor kerkdiensten na 23 december tot 5 januari

De eerder genoemde maatregelen blijven van toepassing. Daarboven gelden echter de
volgende afspraken.
De Kerkenraad heeft besloten om de kerkdienst op kerstochtend en de kerkdiensten op de
daarop volgende zondagen alleen online te houden en NIET open te stellen voor kerkbezoek.
We passen ons besluit van 7 december om de kerkdiensten open te stellen aan vanwege:
•
•
•
•
•

de grote aantallen besmettingen van de laatste dagen
de druk op de ziekenhuizen
de gemuteerde variant die besmettelijker lijkt en waar op 7 december nog
geen info over bekend was
net zo te handelen als de kerken in onze buurgemeenten die aangegeven
hebben geen bezoekers te ontvangen en alleen online een viering houden
de voor de ondersteuning van kerkdiensten benodigde inzet van vrijwilligers
zo veilig mogelijk te houden

Op de komende zondagen zijn de diensten alleen online en dus niet toegankelijk voor
kerkgangers.

8
Dit besluit is van kracht tot nader bericht.

4. Extra afspraken voor kerkdiensten, uitvaartdiensten en vergaderingen na 5 januari

2021
De eerder genoemde maatregelen blijven van toepassing. Daarboven gelden echter de
volgende afspraken.

Gelet op de alsmaar oplopende besmettingscijfers en verdrietige voorvallen elders
(Biddinghuizen), heeft de Kerkenraad besloten tot een nog verdergaande aanscherping.
- kerkdiensten worden gehouden met livestream, geen voorzangers meer en zo weinig
mogelijk begeleiders.
- rouwdiensten worden bij voorkeur gehouden met livestream; in een besloten kring
die i.o.m. familie, pastor, en begrafenisondernemer zo klein mogelijk wordt bepaald
en in ieder geval niet groter is dan 30 personen. Koffiedrinken en broodjes eten in de
kerk worden vooralsnog niet gedaan.
- functionele kerkelijke vergaderingen worden zoveel mogelijk digitaal gehouden. In
situaties waarin de commissie of werkgroep toch in de Kruiskerk wil vergaderen, kan
dit tot en met maximaal 7 personen met inachtneming van de regels. Hiervoor hoeft
niet afzonderlijk een besluit van de Werkgroep Beheer te komen.
Deze extra afspraken blijven van kracht gedurende de door de Rijksoverheid ingestelde lockdown periode en totdat de Kerkenraad een nader besluit neemt.

Bijlage 1 Reinigingsplan
Zelf bewust zijn
Het reinigingsplan is erop gericht om gebruikers van de kerkgebouwen zich bewust te laten
zijn dat sanitaire maatregelen erg belangrijk zijn voor bescherming van zichzelf en van
andere gebruikers tegen Corona. Dit betekent dat van gebruikers ook actief handelingen en
gedragingen worden verwacht. Daarenboven zullen de kosters en ook daartoe aangewezen
andere vrijwilligers extra taken uitvoeren gericht op goede sanitaire condities van de
kerkgebouwen.
NB. Er wordt uitgegaan van beperkt gebruik van de kerkgebouwen: kerkdiensten met lage
bezetting, geen grote groepen. Voor trouwdiensten en begrafenisdiensten worden alle
hieronder genoemde maatregelen door de kosters afgestemd met de organisatoren van
deze diensten.
Ventileren
In recente informatie wordt aan goed ventileren en luchten van gebruiksruimten voor,
tijdens en na het gebruik steeds meer waarde gehecht. Gebruikers wordt gevraagd daar zelf
ook aan bij te dragen. De kosters zullen na gebruik van ruimtes naar bevindt van zaken de
mechanische ventilatie extra aanzetten en vooral ook gebruik maken van actieve natuurlijke
ventilatie. De toiletten worden permanent geventileerd.
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Ventileren is het voortdurend verversen van lucht. De buitenlucht vervangt telkens (een deel
van) de binnenlucht die ‘vervuild’ is door vocht, gassen zoals geurtjes en ziekteverwekkers.
Ventileren is mogelijk via natuurlijke ventilatie (bijvoorbeeld roosters of kieren) of via
mechanische ventilatie (ventilatiesysteem).
Luchten (spuien) betekent dat in een gebouw ramen, luiken of deuren zo tegen elkaar open
gezet worden dat er een flinke luchtstroming of -circulatie door de ruimte ontstaat. Soms
kan het daarbij nodig zijn om, naast de ramen, luiken of deuren in de gevel of het dak, ook
de binnendeuren tussen afzonderlijke ruimten open te zetten. Zorg ervoor dat tijdens het
luchten mensen niet in de ruimte aanwezig zijn of, als dat niet mogelijk is, voorkom dat
mensen in de luchtstroom achter elkaar zitten tijdens het luchten
Ingang
Bij de ingang is handgel aanwezig en een instructie dit te gebruiken
De garderobe blijft in gebruik voor jassen. De kapstok in de Kruiskerk nodigt niet uit om zelf
de kapstok aan te raken. Als erop een dagdeel meer dan 20 personen zijn, zullen de kosters
de kapstokhaken afnemen met desinfectans. De kapstok wordt aan het eind van elke dag of
aan het begin van iedere dag afgenomen.
De kosters nemen meermalen per dag (naar bevindt van zaken) deurkrukken en
deurautomaten af met desinfectans.
Keuken
De keuken is niet toegankelijk voor derden en is alleen toegankelijk voor kosters en door hen
aangewezen vrijwilligers. Materialen zoals koffiekannen worden niet op tafels gezet, maar
koffie wordt ingeschonken door 1 koster/persoon. Gebruikers zetten gebruikte kopjes zelf
terug op de bar van de keuken, waarna kosters of aangewezen vrijwilligers deze met
handschoenen in de vaatwasmachine plaatsen.
Toiletten
De damestoiletten zijn bij activiteiten met weinig personen gesloten, dan is het
invalidentoilet open.
Gebruikers van toiletten wordt gevraagd zelf de toiletbril en de deurkruk af te nemen met de
daarbij aangeboden middelen. De kosters controleren regelmatig op aanwezigheid van deze
middelen. De toiletten worden of aan het eind van de dag of aan het begin van de dag
schoongemaakt door de kosters en voorts zoveel als naar hun oordeel nodig.
De Bongerd
De kindernevendienstruimte wordt ook gebruikt voor de jeugdclubs.
Schoonmaken
Alle gebruiksruimten worden frequent schoongemaakt, dit op basis van eigen inzicht van de
kosters.
Stoelen en tafels worden na ieder gebruik afgenomen met desinfectans. De kosters kunnen
aan de gebruikers vragen (met instructie) dit zelf te doen.

