D’ Oude Waterwolf
Kromme Spieringweg 436
2141 AN Vijfhuizen
Roel Krijger
https://www.stichtingmaatvast.nl/locations/dorpshuis-doudewaterwolf/
Versie 2
25 mei 2020
Algemene informatie
Dit locatieprotocol vormt onderdeel van het ‘paraplu-protocol’ dat integraal voor Maatvast is
vastgesteld en is te downloaden op www.maatvast.nl. De uitwerking van de locatieprotocollen
kan, net zoals onze locaties zelf, verschillen. Naast de locatieprotocollen zijn ook activiteitenprotocollen noodzakelijk voordat activiteiten weer doorgang kunnen vinden. Voor meer
informatie, neem contact op met uw sociaal beheerder in uw dorps- of buurthuis.
1 We hebben besloten om weer (beperkt) open te gaan als buurthuis
Vanuit de rijksoverheid gezien kunnen de buurthuizen en ontmoetingscentra weer open van 1 juni
voor maximaal 30 mensen, uitgaande van de basisregels van 1,5 meter afstand. Ons buurthuis volgt
de richtlijnen zoals bepaald door het RIVM en de Rijksoverheid.
Opening van ons gebouw
De doelgroep van dorpshuis D’Oude Waterwolf is algemeen, maar er is vooral behoefte aan contact
onder ouderen. Dit is dan ook de belangrijkste doelgroep van het dorpshuis. Ouderen zijn vaak de
groep mensen die door de Coronacrisis in een sociaal isolement kunnen komen.
Het dorpshuis wil dan ook graag open, maar met de maximaal toegestane 30 personen zijn de
mogelijkheden zeer beperkt. Voor de veiligheid van de medewerkers, vrijwilligers en bezoekers is
daarom besloten tot 1 juli zeer beperkt open te gaan en alleen op afspraak ontmoetingsmomenten in
te plannen. Daarmee wordt tevens in de praktijk ervaring opgedaan voor de periode na 1 juli.
Het protocol
Voorwaarde voor heropening is dat er een protocol voor coronamaatregelen aanwezig is. Om het
dorpshuis veilig te kunnen gebruiken is dit protocol opgesteld. Binnen Maatvast is ook een algemeen
protocol opgesteld met richtlijnen. De geldigheid van dit protocol loopt van 1 juni tot 1 juli 2020.
Daarna wordt bekeken of een verruiming van maatregelen meer mogelijkheden biedt. Al zal de 1,5
meter afstand houden tot elkaar in stand blijven en de mogelijkheden dus ook beperkt.
Tot 1 juli beperken we ons tot een aantal activiteiten, in kleine groepen en altijd op afspraak.
Randvoorwaarden (algemene gegevens van het buurthuis)
De gemeente is eigenaar van het gebouw en nauw betrokken bij de heropening van onze gebouwen.
De directie heeft wekelijks contact met de gemeente Haarlemmermeer over de opening en getroffen
maatregelen. Zij volgt de ontwikkelingen op de voet via overleg en de Maatvast Nieuwsbrief.
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Welke openingstijden hanteren we?
Op dit moment zijn er geen activiteiten, voorheen alleen open voor activiteiten. Vanaf 1 juni kunnen
de volgende activiteiten plaatsvinden, altijd op afspraak zodat het maximum aantal mensen dat in
het gebouw kan zijn nooit wordt overschreden:
-

Koffie drinken - dinsdagmiddag van 14:00 tot 17:00 uur
Handwerkclub – donderdagmiddag van 14:00 tot 16:00 uur
Bibliotheek – open op aanvraag en alleen om boeken op afspraak af te halen. Nooit meer
dan 1 persoon tegelijkertijd in de bibliotheek. Ingeleverde boeken blijven minimaal 36 uur
onaangeraakt.

Wie is verantwoordelijk voor het gebouw?
De verantwoordelijkheid voor het gebouw ligt bij de directeur-bestuurder van Maatvast, Maarten
Askamp, ook clustermanager van Noord.
Wie is verantwoordelijk voor het beheer?
Het dagelijks beheer van het dorpshuis is in handen van beheerder Roel Krijger, daarbij ondersteund
door vrijwilligers.
Wie zijn onze gebruikers?
Het dorpshuis kent verschillende gebruikers voor verschillende activiteiten. Vanaf 1 juni tot en met 1
juli of totdat anders wordt bepaald, de club handwerken, bezoekers die komen voor koffiedrinken en
incidenteel bezoekers voor de bibliotheek (alle activiteiten zijn op afspraak).
Zijn er andere protocollen van toepassing op het gebouw?
Er zijn geen andere protocollen van toepassing op het gebouw.
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.
Het buitenterrein
Buiten zitten is mogelijk. Er zijn twee banken naast de Jeu-des-boules-baan. Er wordt tot 1
september van de Jeu-des-boules-baan geen gebruik van gemaakt (maatregel landelijke overheid).
Indien van de banken gebruik wordt gemaakt dient altijd 1,5 meter afstand behouden te blijven.
Er is genoeg ruimte buiten aanwezig voor mensen die eventueel moet wachten. Plekken om te
wachten buiten worden gemarkeerd zodat altijd 1,5 meter afstand wordt behouden.
Toegang tot het gebouw
De nooduitgang aan de zijkant van het dorpshuis zal gebruikt gaan worden als ingang. De huidige
ingang zal gebruikt worden als uitgang. Op deze manier is de looproute éénrichting. De route zal
worden gemarkeerd. Voor de nooduitgang zal een toegangshelling worden geplaatst voor
mindervaliden.
Als er mensen in het pand aanwezig zijn, is de nooddeur altijd open. In geval van nood zijn er twee
uitgangen.
Capaciteit
De bibliotheek is alleen open op afspraak. Er mag maar één persoon aanwezig zijn in deze ruimte.
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De regel is dat 1 persoon zich op 1 moment mag bevinden in de toiletruimte. De toegangsdeur naar
het toilet wordt weggehaald zodat snel kan worden nagegaan of er al iemand op het toilet zit.
De algemene ontmoetingsruimte wordt zo ingedeeld dat er maximaal 10 bezoekers (exclusief
personeel) tegelijk binnen zijn, zodat de regel van maximaal 1 persoon per vier vierkante meter
wordt gehaald en er 1,5 meter afstand gehouden kan worden.
Vooraf moeten mensen doorgeven of ze aanwezig zijn bij de koffiemiddag om het maximaal aantal te
waarborgen. De beheerder en één vrijwilliger zijn bij elke activiteit aanwezig om de richtlijnen in de
gaten te houden.
Route
De looproute is eenrichting. De route wordt op de grond gemarkeerd. De bezoekers komen allemaal
via de nooduitgang binnen. De beheerder/vrijwilliger zien er op toe dat er geen opstoppingen
ontstaan.
Bij de entree komt een tafel te staan met handgel zodat bezoekers bij binnenkomst hun handen
desinfecteren. Er is geen mogelijkheid om de jassen op te hangen in de garderobe, deze wordt
afgesloten.
Indien bezoekers gebruik maken van het toilet dienen ze het dorpshuis via de uitgang (hoofddeur) te
verlaten om weer via de nieuwe ingang binnen te komen om daar weer de handen te desinfecteren.
Na de activiteit dienen de bezoekers de ruimte zo snel mogelijk te verlaten zodat de ruimte opnieuw
gedesinfecteerd kan worden.
Inrichting ruimtes
De algemene ruimte kunnen, in het begin, maximaal 10 bezoekers tegelijk aanwezig zijn, verspreid
over drie blokken tafels. De tafels zijn zo ingedeeld dat er tussen de gasten 1,5 meter afstand is en de
looproute ook 1,5 meter. Voor de bar wordt een tafel geplaatst als barricade zodat de 1,5 meter
afstand is gewaarborgd.
Plattegrond
In onderstaande afbeelding is de looproute in het gebouw weergegeven.
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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.
Over de toegang tot de locatie spreken we af
Alle clubs hebben een eigen sleutel. Dit blijft in stand. Er is geen sleutelbeheer nodig. Aan de clubs is
dorgegeven dat er nooit een activiteit plaatsvindt zonder toestemming vooraf van de beheerder.
In de periode 1 juni tot en met 1 juli sluit de beheerder na een activiteit af. Hij ziet erop toe dat er
geen ongeoorloofd gebruik gemaakt wordt van het dorpshuis.
Zo geven we instructies aan beheerders en gebruikers
Het algemene protocol vanuit Maatvast en het locatieprotocol is in te zien in het dorpshuis en
daarnaast ook terug te vinden op de website van Maatvast.
De beheerder vult de protocollen aan met enkele instructies voor zijn vrijwilligers die op de locatie
zelf van toepassing zijn. Bijvoorbeeld hoe er koffie/thee wordt aangeboden. Een vrijwilliger staat in
de keuken en maakt de koffie en thee alvast klaar. De beheerder zet dit allemaal op een trolley en
loopt langs de gasten. De bezoekers pakken de koffie/thee zelf van de trolley. Er wordt met gepast
geld betaald. Dit leggen de bezoekers in een bakje. Ook hier wordt het zo min mogelijk aangeraakt.
Mocht een bezoeker niet gepast kunnen betalen, wordt er later (1 x per maand) een factuur
gestuurd.
Op de tafels van het dorpshuis is voldoende desinfecterende handgel aanwezig zodat bezoekers
regelmatig hun handen kunnen reinigen
Deze extra schoonmaak maatregelen treffen we:
De algemene regel vanuit Maatvast is: voor elke activiteit worden contactpunten als deurknoppen,
tafels, stoelen en daarnaast het toilet gedesinfecteerd. Na elk uur tijdens de activiteit wordt er
schoongemaakt en na afloop van een activiteit.
Deze extra hygiënemaatregelen en voorzieningen treffen we:
De beheerder heeft papieren bekers, melkcupjes en suikerzakjes aangeschaft. Er zal incidenteel
gebruik gemaakt worden van glazen. De vrijwilligers hebben handschoenen aan.
Bij de ingang staat handalcohol, bij de uitgang en bij het toilet. Er zal gebruik gemaakt worden van
papieren handdoeken. Ook hierin volgt de beheerder het algemene protocol van Maatvast.
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 niesen 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.
Dit verwachten we van onze bezoekers
Van bezoekers en vrijwilligers verwachten we begrip voor het feit dat we zeker tot 1 juli NIET
openbaar vrij toegankelijk zijn. We verwachten dat men niet zomaar naar het dorpshuis komt.
We verwachten dat bezoekers en vrijwilligers de richtlijnen van het RIVM en eventuele instructies
van de dienstdoende beheerder opvolgen en begrip hebben voor de getroffen maatregelen, zeker
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gezien de kwetsbare groep die het dorpshuis bezoekt. Het gaat hierbij om een gedeelde
verantwoordelijkheid van zowel Maatvast als de gebruikers/bezoekers zelf.
Bezoekers die ziek zijn en/of klachten hebben, worden geweigerd. De beheerder wil graag naast de
posters die er hangen, persoonlijke flyers die bezoekers kunnen pakken
Zo maken we duidelijk wat we verwachten van bezoekers
De doelgroep is Nederlands, alle informatie is dan ook in het Nederlands vermeld. De voorlichting
begint bij de telefonische afspraak waarin regels worden uitgelegd. Er komen daarnaast posters te
hangen op zichtbare plekken zoals de ingang en uitgang en in de soosruimte en bij de bar. Daarnaast
worden er flyers met spelregels op de tafels gelegd. Deze kunnen worden meegenomen zodat voor
iedereen duidelijk is wat er van hen wordt verwacht.
Zo organiseren we onze vrijwilligers
De beheerder heeft goed en persoonlijk contact met de bezoekers en vrijwilligers. Het volstaat alle
regels mondeling toe te lichten en daarnaast een protocol van Maatvast beschikbaar te stellen.
Alleen de beheerder en één vrijwilliger is per activiteit aanwezig. Hier komt een rooster voor. Geen
spontaan bezoek. Voor vragen kunnen ze bij de beheerder terecht.
De vrijwilligers werkzaam in ons gebouw zijn allemaal op de hoogte van de voor hen relevante
onderdelen van dit protocol. Vrijwilligers geven het goede voorbeeld en laten daarmee duidelijk zien
wat we ook van bezoekers verwachten.
Zo maken we duidelijk wat we verwachten van onze vrijwilligers
De vrijwilligers worden mondeling geïnstrueerd over de regels en krijgen het locatieprotocol in te
zien.
5 Programmeerkeuze
Bij de keuze voor de programmering hebben we rekening gehouden met doel, doelgroep en de
beschikbare ruimtes.
Voor deze doelgroep zijn we nu open
Enkel open voor de doelgroep ouderen en de onderstaand genoemde activiteiten
Deze activiteiten zijn mogelijk in ons buurthuis
- Club handwerken – dit zijn zes personen en kan een veilige afstand worden gecreëerd.
- Koffiemiddag – beginnen met maximaal 10 personen. Misschien dat daarna kan worden
uitgebreid als het veilig is, binnen de dan geldende richtlijnen en de bezoekers zich aan de
afspraken houden
- Bibliotheek – open op afspraak. één persoon per keer.
Er is geen sprake van open inloop, alle activiteiten zijn tot in ieder geval 1 juli op afspraak.
We hebben in de programmering rekening gehouden met de capaciteit van ons gebouw.
Zoals hierboven beschreven.
Dit vragen we van onze huurders
Tot 1 juli nog geen verhuur aan derden.
6. Vervolgstappen:
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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.
Op 15 juni komt er een vervolg op dit protocol. Dit zal worden ontwikkeld door de beheerder samen
met het team Cluster Noord en de clustermanager/directeur.
Te allen tijde zal de veiligheid en gezondheid van bezoekers, vrijwilligers en personeel van dorpshuis
D’ Oude Waterwolf centraal staan, wat maakt dat dit de mogelijkheden voor activiteiten en verhuur
beperkt.
Voor het dorpshuis zullen de mogelijkheden ook na 1 juli zeer beperkt zijn met de 1,5 meter
maatregel, de kwetsbare doelgroep en de relatief kleine ruimtes van de locatie.

Datum: 25 mei 2020, Vijfhuizen
Naam: Roel Krijger, beheerder
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