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1 In gebruik name
 

Trefpunt Duistervoorde heeft 

Volgens richtlijnen van de rijksoverheid kunnen de dorps
weer open vanaf 1 juni. De openstelling is voor 
uitgaande van de basisregels van 1,5 meter afstand. Ons ontmoetingsc
zoals bepaald door het RIVM en de Rijksoverheid. Daarbij treffen wij 
om verspreiding van het virus tegen te gaan. Wij hebben besloten om per medio juli 2020 weer open 
te gaan. 
volgende zaken behandeld:
 

1.1 Opening van ons gebouw
Trefpunt Duistervoorde gaat per medio juli 2020 weer aangepast
anders in een sociaal isolement raken
ontmoeten en weer een beetje gezelligheid en ontspanning 

1.2 Het protocol
Voorwaarde voor heropening is dat er een protocol voor coronamaatregelen
zalen van Trefpunt Duistervoorde 
Het is opgesteld in overleg met de gemeente Voorst en de 
Sensire. 
Met het protocol willen we bereiken dat
de kans op besmetting minimaliseert. Het protocol is in ieder geval geldig tot 1 januari 2021. Bij 
eventuele veranderingen passen we 

 
1.3 Randvoorwaarden (alg
Huurder van het gebouw is Sensire, die t
Stichting Trefpunt Duistervoorde. Het bestuur van Trefpunt Duistervoorde heeft frequent overleg 
met Sensire.

 

 

 

Coronaprotocol Stichting Trefpunt Duistervoorde

Coronaprotocol Stichting Trefpunt Duistervoorde
St. Maartenserf 85, 7391 AG Twello
Ton Simons 
www.trefpuntduistervoorde.nl

 
2020 

In gebruik name

Trefpunt Duistervoorde heeft 

Volgens richtlijnen van de rijksoverheid kunnen de dorps
weer open vanaf 1 juni. De openstelling is voor 
uitgaande van de basisregels van 1,5 meter afstand. Ons ontmoetingsc
zoals bepaald door het RIVM en de Rijksoverheid. Daarbij treffen wij 
om verspreiding van het virus tegen te gaan. Wij hebben besloten om per medio juli 2020 weer open 

gaan. In dit protocol leggen 
volgende zaken behandeld:

Opening van ons gebouw
Trefpunt Duistervoorde gaat per medio juli 2020 weer aangepast

s in een sociaal isolement raken
ontmoeten en weer een beetje gezelligheid en ontspanning 

Het protocol:
Voorwaarde voor heropening is dat er een protocol voor coronamaatregelen
zalen van Trefpunt Duistervoorde 
Het is opgesteld in overleg met de gemeente Voorst en de 

 
Met het protocol willen we bereiken dat
de kans op besmetting minimaliseert. Het protocol is in ieder geval geldig tot 1 januari 2021. Bij 
eventuele veranderingen passen we 

andvoorwaarden (alg
Huurder van het gebouw is Sensire, die t
Stichting Trefpunt Duistervoorde. Het bestuur van Trefpunt Duistervoorde heeft frequent overleg 
met Sensire. 
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In gebruik name (beperkt) 

Trefpunt Duistervoorde heeft éé

Volgens richtlijnen van de rijksoverheid kunnen de dorps
weer open vanaf 1 juni. De openstelling is voor 
uitgaande van de basisregels van 1,5 meter afstand. Ons ontmoetingsc
zoals bepaald door het RIVM en de Rijksoverheid. Daarbij treffen wij 
om verspreiding van het virus tegen te gaan. Wij hebben besloten om per medio juli 2020 weer open 

In dit protocol leggen we vast hoe we dit veilig kunnen doen. Per hoofdstuk worden de 
volgende zaken behandeld: 

Opening van ons gebouw
Trefpunt Duistervoorde gaat per medio juli 2020 weer aangepast

s in een sociaal isolement raken
ontmoeten en weer een beetje gezelligheid en ontspanning 

: 
Voorwaarde voor heropening is dat er een protocol voor coronamaatregelen
zalen van Trefpunt Duistervoorde 
Het is opgesteld in overleg met de gemeente Voorst en de 

Met het protocol willen we bereiken dat
de kans op besmetting minimaliseert. Het protocol is in ieder geval geldig tot 1 januari 2021. Bij 
eventuele veranderingen passen we 

andvoorwaarden (algemene gegevens van 
Huurder van het gebouw is Sensire, die t
Stichting Trefpunt Duistervoorde. Het bestuur van Trefpunt Duistervoorde heeft frequent overleg 
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(beperkt) Trefpunt Duistervoorde

één functie nl. “Ontmoetingslocatie”

Volgens richtlijnen van de rijksoverheid kunnen de dorps
weer open vanaf 1 juni. De openstelling is voor 
uitgaande van de basisregels van 1,5 meter afstand. Ons ontmoetingsc
zoals bepaald door het RIVM en de Rijksoverheid. Daarbij treffen wij 
om verspreiding van het virus tegen te gaan. Wij hebben besloten om per medio juli 2020 weer open 

we vast hoe we dit veilig kunnen doen. Per hoofdstuk worden de 

Opening van ons gebouw 
Trefpunt Duistervoorde gaat per medio juli 2020 weer aangepast

s in een sociaal isolement raken. Veel m.n. oud
ontmoeten en weer een beetje gezelligheid en ontspanning 

Voorwaarde voor heropening is dat er een protocol voor coronamaatregelen
zalen van Trefpunt Duistervoorde veilig te kunnen gebruiken hebben we dit protocol opgesteld.
Het is opgesteld in overleg met de gemeente Voorst en de 

Met het protocol willen we bereiken dat met
de kans op besmetting minimaliseert. Het protocol is in ieder geval geldig tot 1 januari 2021. Bij 
eventuele veranderingen passen we het protocol aan.

emene gegevens van 
Huurder van het gebouw is Sensire, die twee zalen 
Stichting Trefpunt Duistervoorde. Het bestuur van Trefpunt Duistervoorde heeft frequent overleg 
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Trefpunt Duistervoorde

n functie nl. “Ontmoetingslocatie”

Volgens richtlijnen van de rijksoverheid kunnen de dorps
weer open vanaf 1 juni. De openstelling is voor het wettelijk bepaalde maximum aantal 
uitgaande van de basisregels van 1,5 meter afstand. Ons ontmoetingsc
zoals bepaald door het RIVM en de Rijksoverheid. Daarbij treffen wij 
om verspreiding van het virus tegen te gaan. Wij hebben besloten om per medio juli 2020 weer open 

we vast hoe we dit veilig kunnen doen. Per hoofdstuk worden de 

Trefpunt Duistervoorde gaat per medio juli 2020 weer aangepast
. Veel m.n. ouderen hebben behoefte om mensen te 

ontmoeten en weer een beetje gezelligheid en ontspanning 

Voorwaarde voor heropening is dat er een protocol voor coronamaatregelen
te kunnen gebruiken hebben we dit protocol opgesteld.

Het is opgesteld in overleg met de gemeente Voorst en de 

met het gedrag van de gebruikers in Trefpunt Duistervoorde 
de kans op besmetting minimaliseert. Het protocol is in ieder geval geldig tot 1 januari 2021. Bij 

het protocol aan. 

emene gegevens van Trefpunt Duistervoorde
wee zalen (oude

Stichting Trefpunt Duistervoorde. Het bestuur van Trefpunt Duistervoorde heeft frequent overleg 
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Trefpunt Duistervoorde 

n functie nl. “Ontmoetingslocatie” 

Volgens richtlijnen van de rijksoverheid kunnen de dorps- en buurthuizen en ontmoetingscentra 
het wettelijk bepaalde maximum aantal 

uitgaande van de basisregels van 1,5 meter afstand. Ons ontmoetingsc
zoals bepaald door het RIVM en de Rijksoverheid. Daarbij treffen wij 
om verspreiding van het virus tegen te gaan. Wij hebben besloten om per medio juli 2020 weer open 

we vast hoe we dit veilig kunnen doen. Per hoofdstuk worden de 

Trefpunt Duistervoorde gaat per medio juli 2020 weer aangepast open omdat frequente gasten
eren hebben behoefte om mensen te 

ontmoeten en weer een beetje gezelligheid en ontspanning tot zich te nemen.

Voorwaarde voor heropening is dat er een protocol voor coronamaatregelen
te kunnen gebruiken hebben we dit protocol opgesteld.

Het is opgesteld in overleg met de gemeente Voorst en de eigenaar (

het gedrag van de gebruikers in Trefpunt Duistervoorde 
de kans op besmetting minimaliseert. Het protocol is in ieder geval geldig tot 1 januari 2021. Bij 

Trefpunt Duistervoorde
(oude recreatieruimtes) beschikbaar stelt voor 

Stichting Trefpunt Duistervoorde. Het bestuur van Trefpunt Duistervoorde heeft frequent overleg 
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en buurthuizen en ontmoetingscentra 
het wettelijk bepaalde maximum aantal 

uitgaande van de basisregels van 1,5 meter afstand. Ons ontmoetingscentrum volgt de richtlijnen 
zoals bepaald door het RIVM en de Rijksoverheid. Daarbij treffen wij een aantal extra maatregelen 
om verspreiding van het virus tegen te gaan. Wij hebben besloten om per medio juli 2020 weer open 

we vast hoe we dit veilig kunnen doen. Per hoofdstuk worden de 

open omdat frequente gasten
eren hebben behoefte om mensen te 

tot zich te nemen. 

Voorwaarde voor heropening is dat er een protocol voor coronamaatregelen aanwezig is.  Om de 
te kunnen gebruiken hebben we dit protocol opgesteld.

(huurder) van

het gedrag van de gebruikers in Trefpunt Duistervoorde 
de kans op besmetting minimaliseert. Het protocol is in ieder geval geldig tot 1 januari 2021. Bij 

Trefpunt Duistervoorde)  
recreatieruimtes) beschikbaar stelt voor 

Stichting Trefpunt Duistervoorde. Het bestuur van Trefpunt Duistervoorde heeft frequent overleg 

 

en buurthuizen en ontmoetingscentra 
het wettelijk bepaalde maximum aantal mensen, 

entrum volgt de richtlijnen 
aantal extra maatregelen 

om verspreiding van het virus tegen te gaan. Wij hebben besloten om per medio juli 2020 weer open 
we vast hoe we dit veilig kunnen doen. Per hoofdstuk worden de 

open omdat frequente gasten
eren hebben behoefte om mensen te 

aanwezig is.  Om de 
te kunnen gebruiken hebben we dit protocol opgesteld.

van deze zalen, 

het gedrag van de gebruikers in Trefpunt Duistervoorde 
de kans op besmetting minimaliseert. Het protocol is in ieder geval geldig tot 1 januari 2021. Bij 

 
recreatieruimtes) beschikbaar stelt voor 

Stichting Trefpunt Duistervoorde. Het bestuur van Trefpunt Duistervoorde heeft frequent overleg 
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1.4 Welke openingstijden hanteren we? 
 
We hanteren geen vaste openingstijden maar zullen nu, in deze coronaperiode, openstelling hebben 
voor die activiteiten, waar we voor open kunnen en mogen zijn. 

 
1.5 Wie is verantwoordelijk voor het gebouw? 
De verantwoordelijkheid voor het dagelijks reilen en zeilen van onze activiteiten is in handen van 
Joke van de Berg. 
De verantwoordelijkheid voor de Corona maatregelen is in handen van Ton Simons. 
De verantwoordelijkheid van het gebouw zelf berust bij Sensire. 

 

1.6 Wie is verantwoordelijk voor het beheer?  
De verantwoordelijkheid voor het beheer (dagelijks reilen en zeilen) ligt bij Joke van de Berg. 

 

1.7 Wie zijn onze gebruikers? 
Onze gebruikers zijn onze gasten (merendeels ouderen) die behoefte hebben elkaar te ontmoeten; 
voor de gezelligheid en ontspanning. 
Onder leiding van vrijwilligers is er een aanbod van verschillende activiteiten …zie onze website 
https://trefpuntduistervoorde.nl/activiteiten/ 

Zoals bij 1.5 aangegeven zullen voorlopig die activiteiten opgestart worden, waar we voor open 
mogen en kunnen zijn.  

 
1.8 Zijn er andere protocollen van toepassing op het gebouw? 
Er maken geen andere partijen gebruik van de ruimtes die door Trefpunt Duistervoorde in gebruik 
zijn.  
Wel heeft Trefpunt Duistervoorde een protocol gemaakt voor Jeu de boules; een activiteit die buiten 
het gebouw in de beweegtuin wordt gehouden. 
Uiteraard zal Sensire protocollen voorhanden hebben voor het totale 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. 
 

2.1 Het buitenterrein 
Zoals bij 1.8 weergegeven maakt Trefpunt op het buitenterrein alleen gebruik van de jeu de boules 
baan, waarvoor een apart protocol gemaakt is. 
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2.2 Toegang tot het gebouw
Indien de hoofdingang van de hoofdvestiging weer open is, dan gaan we deze hoofdingang gebruiken 
als ingang en 
Als uitgang hanteren wij de 
positie dat je achter de bar staat…zie foto).

 
Als de hoofdingang van de hoofdvestiging nog niet open 
van het terras aan de achterzijde als ingang van onze zaal
De uitgang blijft dan hetzelfde.

 

Na binnenkomst volgt men de bewegwijzering e

 Bij
activiteitenruimte)

 Een mogelijke rollator parkeren
 Handen desinfecteren met handgel
 Men neemt plaats op de door de vrijwilliger aangegeven plek.

 
2.3 Capaciteit
Per activiteit wordt bekeken hoev
looproutes en de afstand 
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Toegang tot het gebouw
Indien de hoofdingang van de hoofdvestiging weer open is, dan gaan we deze hoofdingang gebruiken 

ingang en daarna via de deur van de zaal waar de bar is onze zaal binnen.
Als uitgang hanteren wij de 
positie dat je achter de bar staat…zie foto).

Als de hoofdingang van de hoofdvestiging nog niet open 
van het terras aan de achterzijde als ingang van onze zaal
De uitgang blijft dan hetzelfde.

Na binnenkomst volgt men de bewegwijzering e

Bij binnenkomst jas aanhouden
activiteitenruimte)
Een mogelijke rollator parkeren
Handen desinfecteren met handgel
Men neemt plaats op de door de vrijwilliger aangegeven plek.

Capaciteit 
Per activiteit wordt bekeken hoev
looproutes en de afstand 
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Toegang tot het gebouw
Indien de hoofdingang van de hoofdvestiging weer open is, dan gaan we deze hoofdingang gebruiken 

daarna via de deur van de zaal waar de bar is onze zaal binnen.
Als uitgang hanteren wij de (nood)d
positie dat je achter de bar staat…zie foto).

Als de hoofdingang van de hoofdvestiging nog niet open 
van het terras aan de achterzijde als ingang van onze zaal
De uitgang blijft dan hetzelfde. 

Na binnenkomst volgt men de bewegwijzering e

binnenkomst jas aanhouden
activiteitenruimte) 
Een mogelijke rollator parkeren
Handen desinfecteren met handgel
Men neemt plaats op de door de vrijwilliger aangegeven plek.

Per activiteit wordt bekeken hoev
looproutes en de afstand van 1,5 m.
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Toegang tot het gebouw 
Indien de hoofdingang van de hoofdvestiging weer open is, dan gaan we deze hoofdingang gebruiken 

daarna via de deur van de zaal waar de bar is onze zaal binnen.
(nood)deur die aan de rechterkant van de zaal zit ( gezien vanuit de 

positie dat je achter de bar staat…zie foto). 

 

Als de hoofdingang van de hoofdvestiging nog niet open 
van het terras aan de achterzijde als ingang van onze zaal

 

Na binnenkomst volgt men de bewegwijzering e

binnenkomst jas aanhouden (deze

Een mogelijke rollator parkeren op de daarvoor aangegeven plek.
Handen desinfecteren met handgel 
Men neemt plaats op de door de vrijwilliger aangegeven plek.

Per activiteit wordt bekeken hoeveel deelnemers aanwezig kunnen z
van 1,5 m. 
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Indien de hoofdingang van de hoofdvestiging weer open is, dan gaan we deze hoofdingang gebruiken 
daarna via de deur van de zaal waar de bar is onze zaal binnen.

eur die aan de rechterkant van de zaal zit ( gezien vanuit de 
 

Als de hoofdingang van de hoofdvestiging nog niet open 
van het terras aan de achterzijde als ingang van onze zaal

Na binnenkomst volgt men de bewegwijzering en aanwijzingen van de vrijwilliger

(deze wordt aan 

op de daarvoor aangegeven plek.
 

Men neemt plaats op de door de vrijwilliger aangegeven plek.

eel deelnemers aanwezig kunnen z
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Indien de hoofdingang van de hoofdvestiging weer open is, dan gaan we deze hoofdingang gebruiken 
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2.4 Route 
Aangezien we in 1e instantie alleen de zaal bij de bar in gebruik nemen  
(deze heeft na het plaatsen van de vouwwand een flexibele afmeting), is het niet noodzakelijk om op 
de vloer looproutes aan te brengen (dit kan voor ouderen ook een gevaar betekenen). 
De in- en uitgang geven we duidelijk via posters aan; daarnaast wijzen we gasten op zichtbare 
plekken op de richtlijnen vanuit het RIVM. 
De aanwezige vrijwilliger geeft zoals hiervoor beschreven nadere instructies. 

De achterste ruimte nemen we tot het plaatsen van de vouwwand niet actief in gebruik; alleen 
eventueel als alternatieve ingang als de hoofdingang van de hoofdvestiging nog gesloten is. 

 
 
2.5 Inrichting ruimtes 
 
Toilet: 

In de gang is 1 toilet open; zichtbaar vanaf de gang of deze bezet is of niet. 
De toiletruimte wordt voorzien van reguliere handzeep, papieren handdoekjes en pompje met 
desinfectie gel. 
 

Bar: 
 
Er komt max. 1 vrijwilliger achter de bar. 
Aan de bar mogen geen gasten komen. 
Aanwezigheid van handschoenen, desinfectie spray en desinfectie gel. 
De vrijwilliger zet koffie of thee op een dienblad op tafel, waarna de gasten dit ervoor zichzelf 
kunnen afpakken. We gebruiken sticks/cups met suiker en koffiecreamer bij de kopjes. 
De gasten leggen na afloop gepast geld op tafel voor de genoten consumptie(s). 
 

Zaal: 
 
De vrijwilligers richten een zaal , telkens ruim voor aanvang van een activiteit, in voor die activiteit. 
Dit met inachtneming van alle geldende richtlijnen. 
In de ruimte staat desinfecterende handgel, papieren zakdoekjes, desinfecterende spray. 
 

Overig: 
 

Na iedere activiteit worden: 

 In de gebruikte ruimtes de deurkrukken, gebruikte voorwerpen, de tafels en stoelen 
gedesinfecteerd. 

 Het toilet schoongemaakt 
 De bar schoongemaakt 
 Koffiemachine, koelkasten gedesinfecteerd met desinfectie spray 
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2.6 Plattegronden 
Er zijn geen plattegronden aanwezig; wel zijn bij 2.2 een tweetal foto’s van in-uitgang opgenomen. 

 

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  
Hierin vinden geen wijzigingen plaats. De vrijwilliger van dienst sluit als laatst aanwezige af. 
Hij/zij raakt hierbij zo weinig mogelijk aan. 

 

 
3.2  Zo geven we instructies aan beheerders en gebruikers 
De vrijwilligers hebben een exemplaar van dit protocol. De vrijwilligers zien erop toe dat alle gasten 
op de hoogte zijn van de vereisten uit het protocol en deze naleven. 
In de zaal hangen we duidelijk zichtbaar een poster op met de richtlijnen en regels. 

 

3.3  Deze extra schoonmaak maatregelen treffen we: 
Schoonmaak opschalen naar dagelijks met extra aandacht voor de zaken benoemd in 2.5. 

 
3.4 Deze extra hygiënemaatregelen en voorzieningen treffen we: 
 

 Er is in iedere ruimte handgel beschikbaar 
 Er zijn voor de vrijwilligers handschoenen en mondkapjes beschikbaar voor het moment 

waarbij geen anderhalve meter afstand bewaard kan worden. 
 Geen handen schudden 
 Regelmatig handen wassen 
 Zo min mogelijk eigen gezicht aanraken. 

 

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. Houd 1,5 meter afstand van elkaar.  Als je klachten zoals koorts (meer 
dan 38 graden), verkoudheid (zoals niezen, snotterig, hoesten, keelpijn) of kortademigheid hebt, blijf 
je thuis.   
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4.1 Dit verwachten we van onze bezoekers 
 

 1,5 meter afstand houden 
 Geen handen schudden 
 Niet te vroeg aanwezig zijn en direct na de activiteit weer weg 
 Kom alleen naar binnen of als dat niet gaat met iemand uit je huishouden of familie. 
 Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkouden, loopneus, niezen, 

keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 graden C). 
 Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf de 38 graden C) en/of 

benauwdheidsklachten, tot iedereen 24 uur lang klachtenvrij is. 
 Ga voorafgaand aan het bezoek thuis naar het toilet 
 Was voorafgaand aan het bezoek je handen met zeep, minimaal 20 seconden. 
 Volg de aanwijzingen op van de vrijwilligers. 

 

4.2 Zo maken we duidelijk wat we verwachten van bezoekers 
 

 We hangen posters op met huisregels en leggen deze uit bij binnenkomst 
 We vermelden de regels op de website 
 We informeren onze deelnemers en vrijwilligers per mail of per brief. 
 We begeleiden bezoekers naar binnen en buiten 

 

 

4.3 Zo organiseren we onze vrijwilligers 
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.  

Voorafgaand aan de heropstart hebben wij contact met alle vrijwilligers om te inventariseren wie er 
op dit moment inzetbaar zijn; er zijn namelijk vrijwilligers die zelf ook tot een risicogroep behoren. 

Op basis van deze inventarisatie zullen wij een aangepast schema maken, waarop vrijwilligers kunnen 
zien wanneer zij ingeroosterd zijn. Alleen vrijwilligers die ingeroosterd zijn en geen 
gezondheidsklachten hebben (zoals in 4.1 aangegeven) mogen op de activiteit komen. 

De taken van de vrijwilligers zijn hiervoor in dit document al aangegeven. 

 

Vast aanspreekpunt voor de vrijwilligers is Joke van de Berg. 
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4.4 Zo maken we duidelijk wat we verwachten van onze vrijwilligers 
 

Alle vrijwilligers worden vooraf per mail/brief en zo nodig aanvullend telefonisch geïnformeerd. 
Mochten vrijwilligers vragen hebben dan kunnen zij terecht bij hun aanspreekpunt. 

 

5 Programmeerkeuze 
Bij de keuze voor de programmering hebben we rekening gehouden met doel, doelgroep en de 
beschikbare ruimtes.  

 

 

5.1 Voor deze doelgroep zijn we nu open 
Wij gaan eerst starten met het dagelijks een kopje koffie drinken, waarna we bekijken of wij 
bloemschikken en bezige handen (handenarbeid) ook kunnen opstarten; mogelijk in kleinere 
groepjes. 
Ook zal jeu de boules opgestart worden; echter is dat puur een buitenactiviteit. 
Activiteiten waaraan grotere groepen mensen deelnemen, zoals samen eten en bingo, gaan nog niet 
opgestart worden. 
De andere activiteiten (kaarten, spelmiddag, koersbal, samen zingen) zullen nu ook nog niet 
opgestart worden.  

 

 
5.2 Deze activiteiten zijn mogelijk in ons buurthuis 
Zie hiervoor 5.1 
 
 

5.3 We hebben in de programmering rekening gehouden met de capaciteit van ons gebouw 
 
Met de programmering hebben wij rekening gehouden met de regels van RIVM en de capaciteit van 
het gebouw. 

Verder ligt de focus in eerste instantie op die activiteiten waar veel behoefte aan is en die het gemis 
voor de doelgroep kan opvangen. 
 

 

5.4 Dit vragen we van onze huurders 
Trefpunt Duistervoorde heeft geen huurders. 
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6. Vervolgstappen: 

We houden de landelijke richtlijnen en voorschriften goed in de gaten. . Dit protocol is van 
toepassing totdat de richtlijnen veranderen.  
Opties die we voor mogelijk houden: 
 

a. Verdere opschaling  
 
Wanneer de richtlijnen vanuit de overheid of de RIVM aangeven dat het voldoende veilig is, ook 
voor de kwetsbare groepen zoals de ouderen, dan ontstaat er een nieuwe situatie die verdere 
opschaling mogelijk maakt. 
 

b. Afschaling 
 
Wanneer overheid of de RIVM aangeeft dat het aantal besmettingen te snel stijgt en zij de 
maatregelen aanscherpen zullen we afschalen. 
 

c. Continuering 
 

Wanneer de situatie ongewijzigd blijft en de kans op besmetting groot blijft wanneer er geen 
speciale maatregelen zijn getroffen of de anderhalve meter afstand tussen mensen niet in acht 
wordt genomen, blijft de huidige werkwijze in dit protocol van kracht. 

 

 
 
Datum: 23-6-2020 
Naam: Ton Simons, Stichting Trefpunt Duistervoorde 


