
  

Kerkbuurt 90 ● 1156 BM Marken ● Telefoon (0299) 60 12 79 ● www.trefpuntmarken.nl  e-mail: info@trefpuntmarken.nl ● 

Rabobank  NL25 RABO 0310 7358 07 ● KvK Purmerend 37116624 

 
Coronabeleid van Dorpshuis Het Trefpunt  versie 20-05-2020 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DOEL 
Uitvoering geven aan de voorschriften van de Overheid betreffende de Coronamaatregelen om te 
waarborgen dat de gezondheid van de vrijwilligers, gebruikers, bezoekers en anderen niet in gevaar komt. 
Zo zijn er (extra) hygiënevoorschriften nodig in het gebouw en zijn gedragsregels en looproutes noodzakelijk. 
Vanuit Het Trefpunt nemen wij uiteraard gepaste maatregelen rond ventilatie, schoonmaken en 
desinfecteren van onze ruimten. We volgen hiervoor de adviezen van RIVM, GGD, de Gemeente Waterland 
en relevante brancheverenigingen op de voet.  Maar ons dorpshuis gezond houden, kunnen wij niet alleen.  
 
VERANTWOORDELIJKHEID 
Alle vaste en tijdelijke huurders dienen bij gebruik van Het Trefpunt dit Coronabeleid te onderschrijven. Als 
aanvulling op het (lopende) huurcontract dien je daarom vooraf aan het eerstvolgende gebruik dit document 
voor gezien en akkoord ondertekend retour te sturen. De huurder is daarmee medeverantwoordelijk voor 
een veilig Dorpshuis. 
Als huurder van een ruimte in Het Trefpunt willen wij je verzoeken de eigen genodigden er duidelijk op te 
attenderen dat zij de voorschriften voor bezoekers (zie poster in bijlage 1) dienen na te leven. Deze poster 
met een herhaling van de belangrijkste richtlijnen zullen wij ook in het gebouw verspreiden. 
 
UITVOERING 
Dit beleid richt zich op de eerste maanden van heropening. Wanneer er nieuwe zaken of wijzigingen vanuit 
de Rijksoverheid worden gesteld, zal dit document weer worden aangepast.  
Eerst volgt nu een chronologisch overzicht van de planning en (bezoekers)maatregelen en daarna extra 
details bij enkele onderwerpen. 
 
PLANNING 
Vanaf 20 mei 2020: 
Vanaf deze datum gelden de onderstaande regels en afspraken voor alle 1-op-1-contacten van de 
fysiopraktijk en voor bezoekers aan de diëtiste. 
De aanwezigheid binnen is alleen in overleg c.q. op afspraak met de hiervoor genoemde ondernemers.  
In het Dorpshuis is bij binnenkomst aangegeven wat de algemene voorschriften van het RIVM zijn, zoals de 
1,5-meter regel. De toiletgroep kan alleen in noodgevallen worden gebruikt. 
Het gebouw is verder niet toegankelijk voor meer dan drie personen of groepen. Uitzondering hierop is een 
condoleance waarbij maximaal 30 personen aanwezig kunnen zijn. 
 
Vanaf 1 juni 2020: 
Vergaderingen en bijeenkomsten tot maximaal 30 personen kunnen hervat worden, op basis van 
reservering. Dit is exclusief vanuit Het Trefpunt noodzakelijk aanwezige mensen (crew/vrijwilligers).  
De 1,5- meter regel blijft onverminderd van toepassing. Dat betekent dat het Dorpshuis ruimtes heeft 
aangewezen waarin vergaderingen/bijeenkomsten worden gehouden. Voor gebruik dient een zaal 
gereserveerd te worden en moeten de voorschriften van het Dorpshuis worden nageleefd. Na afloop dient 
de gebruiker zelf de ruimte te ontsmetten. 
 
Vanaf 1 juli 2020: 
Vergaderingen en bijeenkomsten tot 100 personen kunnen hervat worden, op basis van (verplichte) 
reservering. Dit is exclusief vanuit Het Trefpunt noodzakelijk aanwezige mensen (crew/vrijwilligers).  
De 1,5- meter regel blijft onverminderd van toepassing. Dat betekent dat het Dorpshuis ruimtes heeft 
aangewezen waarin vergaderingen/bijeenkomsten worden gehouden. Voor gebruik dient een zaal 
gereserveerd te worden en moeten de voorschriften van het Dorpshuis worden nageleefd. Na afloop dient 
de gebruiker zelf de ruimte te ontsmetten. 

http://www.trefpuntmarken.nl/
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Algemene voorschriften geldend in Dorpshuis Het Trefpunt vanaf 20 mei 2020: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fysiek contact  • Tussen vrijwilligers en bezoekers moet 1,5 meter afstand bewaard worden.  

• Kinderen tot 13 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden.  
• Tussen volwassenen onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden. 
• Er is geen fysiek contact tussen bezoekers/vrijwilligers/docenten. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Loop zoveel mogelijk rechts  - - - -  Personen die een zaal of het pand UIT gaan hebben voorrang 
Looproutes De toegang is niet echt breed. Personen kunnen een voor een naar binnen. Het Trefpunt 

hanteert geen looproutes maar iedereen dient rechts te lopen.  
Zonder een afspraak of reservering mag je niet naar binnen komen. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bij binnenkomst dienen de handen verplicht te worden ontsmet 
Hygiëne    • Iedereen wast zijn/haar handen meerdere keren per dag en goed, min. 20 sec.  

• Er worden geen handen geschud. 
• Volwassenen houden anderhalve meter afstand van elkaar.  

   • Hoesten/niezen in de elleboog.  
• Niet aan je gezicht zitten.  
• Op statafels in de ruimtes zullen flacon en papier staan voor hygiënische doeleinden. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Toiletruimte Er kan in de toiletruimten slechts een persoon tegelijk. Door de gebruikers moet in de  gaten 

worden gehouden in hoeverre toiletten beschikbaar zijn en bewaken hierbij strak de 1,5 
meter afstand. Na gebruik toilet, verplicht handen wassen met zeep. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Kapstok Jassen worden opgehangen aan de stoel van gebruiker. De kapstokken en garderobe mogen 

niet worden gebruikt. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Schoonmaak Gebruiksmaterialen, stoelen en tafels dienen bij gebruik door meerdere mensen met 

regelmaat ontsmet te worden. Ook materialen die met regelmaat door meerdere personen 
worden gebruikt worden met regelmaat ontsmet dwz: deurknoppen en contactpunten. Dat 
gebeurt door de gebruikers van de verschillende ruimtes.  
Een keer in de week schoonmaak van de publieke ruimtes door het Trefpunt.  
Gezamenlijke voorwerpen (muziek)gereedschap e.d. worden niet uitgewisseld. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------  
In het gebouw De beschikbare ruimte in het gebouw dient optimaal ingezet te worden, zodat zo veel 

mogelijk afstand tussen gebruikers en tussen begeleiders en docenten gecreëerd wordt. Dat 
vraagt  eveneens om een ruimere opstelling in de ruimtes. Activiteiten waarin de RIVM-
richtlijnen niet kunnen worden gehandhaafd in de gereserveerde ruimtes, kunnen geen 
doorgang vinden, of, in een gewijzigde vorm, in een andere ruimte. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Pauzemomenten Tijdens pauzemomenten wordt altijd de 1,5 m afstand in acht genomen. Pauzes worden 

gescheiden gehouden in de hal, of in de ruimte van de activiteit. Maar ook daar wordt aan 
de 1,5 m richtlijn gehouden. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Horeca/Hal In alle ruimtes waar horeca-mogelijkheden zijn wordt 1,5 m in acht genomen. Bij contante 

betalingen wordt gevraagd zoveel mogelijk gepast te betalen. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------  
Wegstuurbeleid Conform richtlijn RIVM: wanneer iemand gedurende de dag corona gerelateerde klachten 

ontwikkelt, maakt deze persoon dat terstond kenbaar. Vervolgens wordt die persoon 
verzocht onmiddellijk naar huis te gaan. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------  
Thuisblijfbeleid Het Trefpunt past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe, dat betekent dat je als 

vrijwilliger en/of gebruiker thuisblijft bij de volgende klachten: • Verkoudheid. • Niezen. • 
Hoesten. • Keelpijn. • Moeilijk ademen. • Koorts. Je mag pas weer naar buiten als je 24 uur 
geen klachten meer hebt. Bij koorts (vanaf 38 graden) blijft iedereen in je huishouden thuis.  
Specifiek zijn er de volgende maatregelen van kracht: • Personeel en andere mensen met 
corona-gerelateerde klachten komen niet in het Trefpunt. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------  
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Detail voorschriften geldend in Dorpshuis het Trefpunt vanaf 20 mei 2020: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
HYGIENEVOORSCHRIFTEN 
 
Algemeen: 
Het Trefpunt faciliteert dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk worden 
nageleefd. Denk hierbij aan: 

• De hygiënevoorschriften hangen bij de ingang en op verschillende plaatsen in het Trefpunt.  

• In of bij iedere te gebruiken ruimte is volgende materiaal beschikbaar:  
- Desinfecterende hand-gel.  
- Papieren handdoekjes  
- Oppervlaktesprays.  

 
Per gebruik: 
Na elk gebruik dienen tafels/stoelen/materialen/deurknoppen/etc te worden schoongemaakt en ontsmet 
met de oppervlaktesprays en papieren handdoekjes. Afvalmateriaal dient direct in de daarvoor bestemde 
afvalbakken te worden gedeponeerd. 
De vrijwilligers, huurders en gebruikers zijn gezamenlijk verantwoordelijk  voor de uitvoering van deze 
hygiënemaatregelen. Als er activiteiten zijn zonder beheerder, wijst de huurder zelf een 
‘coronaverantwoordelijke’ aan die toeziet op naleving van de hygiënevoorschriften. 
 
ZALEN 
Zaal toewijzing:  
Per aanvraag wordt vooraf een zaal toegewezen aan de huurder. De huurder dient alle genodigden zelf 
vooraf te informeren over de toegewezen zaal.  
 
Aankomst en looproute: 
Bij aankomst in Het Trefpunt dienen alle betrokkenen zich rechtstreeks naar de toegewezen zaal te begeven. 
Let hierbij indien nodig op de 1,5m afstand tot andere bezoekers en volg eventuele aanwijzingen van 
gastheren/gastvrouwen of via posters/stickers op.  

➢ Is het druk? Blijf dan even buiten wachten en let ook hier op de 1,5m afstand tot elkaar. 
 
Zaal indeling: 
De zaalindeling voor 1-op-1 lessen/gesprekken wordt niet vooraf door Het Trefpunt klaargezet. Wel zullen 
voldoende stoelen en tafels beschikbaar zijn in de ruimte. De gebruiker dient zelf de gewenste zaalindeling 
te maken obv de 1,5m afstand. Na gebruik dient de zaal te worden teruggezet zoals hij werd aangetroffen. 
Specifieke wensen voor zaalindeling bij 1-op-1 lessen (bv gebruik van piano) dienen bij aanvraag of minimaal 
2 werkdagen voor aanvang te worden doorgegeven.  
 
De zaalindeling voor incidentele vergaderingen en bijeenkomsten wordt vooraf door Het Trefpunt obv de 
1,5m afstand klaargezet en mag niet gewijzigd worden. Specifieke wensen voor zaalindeling bij 
vergaderingen en bijeenkomsten (bv gebruik van tafel(s) / beamer / kijkrichting publiek / plenair of 
groepsgesprekken) dienen bij aanvraag of minimaal 2 werkdagen voor aanvang te worden doorgegeven.  
 
De zaalindeling voor terugkerende vergaderingen en bijeenkomsten (denk aan repetities van Chr. 
Muziekvereniging Juliana, Marker Mannenkoor en Toneelvereniging Het Voetlicht) wordt niet vooraf door 
Het Trefpunt klaargezet. Wel zullen voldoende stoelen beschikbaar zijn in de ruimte. De gebruiker dient zelf 
de gewenste zaalindeling te maken obv de 1,5m afstand. Na gebruik dient de zaal te worden teruggezet 
zoals hij werd aangetroffen. Specifieke wensen voor (eenmalige) zaalindeling (bv gebruik van 
tafels/materialen) dienen bij aanvraag of minimaal 2 werkdagen voor aanvang te worden doorgegeven.  
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Voor de diverse ruimtes geldt het volgende maximaal aantal personen: 
HAL   maximaal 20 personen  
BILJARTZAAL  maximaal 10 personen  
ZUIDOOSTZAAL  maximaal 8 personen 
BARZAAL  maximaal 30 personen (vóór de scheidingswand) 
KERKBUURTZAAL maximaal 20 personen (achter scheidingswand, voormalig peuterspeelzaal) 
GROTE ZAAL  maximaal 50 personen (zonder scheidingswand) 
 

--------- 

http://www.trefpuntmarken.nl/
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Ondertekening Coronabeleid geldend in Dorpshuis het Trefpunt vanaf 20 mei 2020: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
Opgemaakt te Marken en door bestuur Stichting Dorpshuis Het Trefpunt vastgesteld op 20-5-2020. 
 
Voor akkoord en gezien door: 
 
 

Naam organisatie: ………………………………………………..…………………………………… 

Correspondentie adres:  ………………………………………………..…………………………………… 

 ……………………..……………………………………………………………… 

Naam contactpersoon:  ……………………..……………………………………………………………… 

Email contactpersoon:  ……………………..……………………………………………………………… 

Telefoonnummer contactpersoon:  ………………………………..…………………………………………… 

 

 
Met ondertekening van dit document verklaart bovengenoemde organisatie akkoord te gaan met 
het opgestelde coronabeleid voor gebruik van Het Trefpunt en er op toe te zien en te handhaven 
dat dit door eigen leden en genodigden wordt nageleefd. 
 
 
 Datum: …………………………………………………………..… 

  

 Handtekening contactpersoon: 

 

 

 

 

  ……………………………………………………………..…………… 

http://www.trefpuntmarken.nl/
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Bijlage 1 
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