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1 We hebben besloten om weer open te gaan als Multi Functionele 

Accommodatie 
 

Vanuit de rijksoverheid gezien kunnen de buurthuizen en ontmoetingscentra weer open van 1 juli 

voor maximaal 100 mensen, uitgaande van de basisregels van 1,5 meter afstand. Onze MFA volgt de 

richtlijnen zoals bepaald door het RIVM en de Rijksoverheid.  

1.1 Opening van de MFA 
Met de vermindering van de COVID-19 maatregelen kunnen we gelukkig onze MFA en haar 

faciliteiten weer beschikbaar stellen aan onze gebruikers. Hierbij kunnen allerlei sport- en sociale 

activiteiten weer opgestart worden,waar we zo lang van verstoken waren met inachtneming van de 

geldende RIVM regels. 

1.2 Het protocol: 
Voorwaarde voor heropening is dat er een protocol voor coronamaatregelen aanwezig is.  Om ons 

buurthuis veilig te kunnen gebruiken hebben we dit protocol opgesteld.  

Het bestuur heeft samen met de beheerders het protocol opgesteld. Doel van het protocol is 

duidelijkheid te verschaffen aan eenieder die de komende tijd gebruik gaat maken van de MFA 

faciliteiten omtrent de extra regels tav COVID-19. 

1.3 Randvoorwaarden (algemene gegevens van het buurthuis)  
De MFA wordt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de exploitatie stichting 

geëxploiteerd. 

Als bestuur staan we in nauw contact en worden we ondersteund door het platform Dorpshuizen.nl 

dat onderdeel is van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK). Dorpshuizen.nl bestaat uit 

bestuursleden en medewerkers van provinciale steunpunten voor dorps- en gemeenschapshuizen. 

1.4 Welke openingstijden hanteren we? 
We hanteren geen andere openingstijden dan voorheen. Gebruikers met een ‘druppel’ kunnen zelf 

de MFA openen en moeten deze tijdens en na gebruik ook weer afsluiten. Of er moet toezicht zijn op 

wie er allemaal binnen komt. Voor andere dan de originele afspraken dient er contact te worden 

opgenomen met de beheerders. 

1.5 Wie is verantwoordelijk voor het gebouw? 
De exploitatie stichting in samenspraak met de beheerders zijn verantwoordelijk voor het gebouw. 

1.6 Wie is verantwoordelijk voor het beheer?  
Het beheer van de MFA is in handen van een groep beheerders onder leiding van Evert oude Nijhuis. 

Voor vragen enz kunt u kontakt met Evert opnemen, tel 06 53695566 of botterjantje@gmail.com 

1.7 Wie zijn onze gebruikers? 
Alle mensen die gebruik kunnen en willen maken van onze MFA. 
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1.8 Zijn er andere protocollen van toepassing op het gebouw? 
Niet van toepassing. 

 

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. 

Houd rekening met de anderhalve meter regel en loop, daar waar mogelijk, rechts. Hiermee voldoen 

we tijdens normaal gebruik aan de maatregelen. Bij veel bezoekers dienen de aanwijzingen van de 

beheerders opgevolgd te worden.  

2.1 Het buitenterrein 
Niet van toepassing 

2.2 Toegang tot het gebouw 
Onze MFA kent 3 formele ingangen (vanaf de kerkweg, vanaf de kerk of vanaf de begraafplaats).  

• Vanaf de kerkweg wordt door de meeste gebruikers gebruikt en dat blijft zo.  

• Vanaf de kerk wordt door een kleine groep gebruikers gebruikt en dat blijft ook zo.  

• De ingang vanaf de begraafplaats wordt amper gebruikt.  

Dat blijft ook zo, dus er veranderd niets. 

2.3 Capaciteit 
Hier volgen de beheerders de dan geldende richtlijnen van het RIVM. 

2.4 Route 
Zoals gezegd geen verandering, zie punt 2.2 

 

2.5 Inrichting ruimtes 
Er zijn geen speciale voorzieningen getroffen in de ruimtes. Gebruikers dienen zelf rekening te 
houden met de maatregelen waaronder de anderhalve meter van het RIVM. 
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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.  

3.1 Over de toegang tot de locatie spreken we af  
Zoals hierboven al aangegeven, vaste gebruikers hebben een eigen druppel om de MFA te openen. 

Het is de verantwoordelijkheid van elke druppel eigenaar die als laatste de MFA verlaat om na afloop 

de MFA weer te sluiten zoals vermeld op het witte formulier bij de deur. Incidentele gebruikers 

dienen voor toegang contact op te nemen met de beheerders.  

3.2 Zo geven we instructies aan beheerders en gebruikers 
Middels dit protocol proberen we iedereen te informeren. Indien er nog vragen zijn, neem dan 

contact op met de beheerders.  

3.3 Deze extra schoonmaak maatregelen treffen we: 
Het bestaande schoonmaakrooster wordt en blijft uitgevoerd. Daarnaast dienen gebruikers na afloop 

de ruimtes netjes achter te laten. 

3.4 Deze extra hygiënemaatregelen en voorzieningen treffen we: 
Bij de ingang van de MFA, de toiletten en op een aantal andere plekken staat een 

ontsmettingsmiddel. Daarmee MOET elke gebruiker zijn handen ontsmetten. De beheerders zullen 

voor voldoende ontsmettingsmiddel zorgen maar mocht er onvoldoende aanwezig zijn, laat het de 

beheerders dan even weten. Er liggen geen doekjes of tissues, het is de bedoeling dat de handen ‘in 

de lucht’ snel opdrogen.  

Daarnaast worden alle bezoekers met corona achtige klachten de toegang tot de MFA geweigerd en 

doen we een dringend beroep op eenieder om met klachten niet naar de MFA te komen. 

Douchen na het sporten is toegestaan let wel zo veel mogelijk met inachtneming van de 1.5 meter 

regel. 

 

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 niezen 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.   

4.1 Dit verwachten we van onze bezoekers 
Geen extra regels naast de anderhalve meter en thuis blijven bij corona achtige ziekte verschijnselen. 

4.2 Zo maken we duidelijk wat we verwachten van bezoekers 
Dit protocol hangt/ligt op diverse plaatsen in de MFA voor alle vrijwiligers, gebruikers en bezoekers. 
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4.3 Zo organiseren we onze vrijwilligers 

Ook voor vrijwilligers geldt: thuis blijven bij ‘corona’ verschijnselen. 

4.4 Zo maken we duidelijk wat we verwachten van onze vrijwilligers 
Middels dit protocol. 

 

5 Programmeerkeuze 
 

Bij de keuze voor de programmering hebben we rekening gehouden met doel, doelgroep en de 

beschikbare ruimtes.  

We gaan er vanuit dat de gebruikers zelf nadenken of het verstandig is om weer in de MFA hun 

activiteiten op te pakken. Beheerders hebben bij alle activiteiten de mogelijkheid deze te beëindigen 

wanneer zij het niet meer verantwoordelijk vinden. 

5.1 Voor deze doelgroep zijn we nu open 
We zijn voor alle gebruikers/bezoekers weer open met dien verstande dat men zich aan de geldende 
regels houdt. 

5.2 Deze activiteiten zijn mogelijk in ons buurthuis 
Op dit moment zijn dezelfde activiteiten als voorheen weer mogelijk. 

5.3 We hebben in de programmering rekening gehouden met de capaciteit van ons 

gebouw 

Niet van toepassing. 

5.4 Dit vragen we van onze huurders 
We verwachten van onze gebruikers zich aan de geldende maar ook de speciale COVID-19 regels 
houden zoals handen ontsmetten maar ook de beroemde anderhalve meter afstand. 
 

 

Datum: 30 juni 2020 
Naam:  Stichting Exploitatie MFA 


