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Protocol Corona 

Stichting Bewonersinitiatief De Hagedoorn 
Wilgenstraat 11, 7605 EG Almelo 

bestuur@de-hagedoorn.nl 

Datum: 29-05-2020 

Conform de richtlijnen van de rijksoverheid kunnen dorps- en buurthuizen en ontmoetingscentra 
vanaf 1 juni weer open. De openstelling houdt in dat we naast de werknemers maximaal 30 mensen 
in de algemene ruimten van De Hagedoorn kunnen ontvangen en geldt de basisregel 1.5 meter 
afstand te houden. Stichting De Hagedoorn volgt de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid. 
Stichting Bewonersinitiatief De Hagedoorn heeft besloten de deuren vanaf dinsdag 2 juni weer te 
openen voor bezoekers. Hierom treffen wij een aantal extra maatregelen om verspreiding van het 
virus te minimaliseren. Deze leggen we vast in een protocol. We willen hierbij nadrukkelijk 
vermelden dat het opgestelde protocol betrekking heeft op de algemene ruimten.  

We hebben besloten om weer open te gaan als ontmoetingsplek 
De rijksoverheid heeft besloten dat buurthuizen en ontmoetingscentra vanaf 1 juni weer open 
kunnen. Stichting Bewonersinitiatief De Hagedoorn heeft besloten de deuren vanaf dinsdag 2 juni 
weer te openen voor bezoekers en volgt daarin de richtlijnen zoals bepaald door het RIVM en de 
Rijksoverheid. 

1.1 Opening van De Hagedoorn 
We kiezen voor heropening om het contact met de organisaties in De Hagedoorn, de bewoners en de 
bewoners onderling weer mogelijk te maken. Juist in tijden als deze vinden we dat belangrijk. 

1.2 Het protocol: 
Voorwaarde voor heropening is dat er een protocol voor coronamaatregelen aanwezig is.  Om De 
Hagedoorn te kunnen bezoeken of activiteiten op te starten moeten we de risico’s minimaliseren. 
Daarvoor hebben we een protocol opgesteld. Dit protocol kan afhankelijk van een eventuele 
versoepeling of herziening van de maatregelen aangepast worden.  

1.3 Randvoorwaarden (algemene gegevens van De Hagedoorn)  
Stichting Bewonersinitiatief De Hagedoorn is eigenaar van het pand. 

1.4 Welke openingstijden hanteren we? 
De Hagedoorn is maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 16:00 uur geopend  

1.5 Wie is verantwoordelijk voor het gebouw? 
Stichting Bewonersinitiatief De Hagedoorn is verantwoordelijk voor het gebouw. Samen met de 
organisaties en bezoekers dragen we zorg voor het naleven van het protocol. Hierbij moet vermeld 
dat het protocol is opgesteld voor de algemene toegankelijke ruimten. De verantwoordelijkheid voor 
het naleven van de coronamaatregelen binnen het gehuurde ligt hoofdzakelijk bij de huurder.  



 

De Hagedoorn versie 1.1.1 2 

1.6 Wie is verantwoordelijk voor het beheer?  
Stichting Bewonersinitiatief De Hagedoorn is verantwoordelijk voor het beheer. 

1.7 Wie zijn onze gebruikers? 
• De bewoners van Almelo 
• Mens door Mens 
• Avedan  
• De Gemeente Almelo 
• Buurtzorg 
• Fysio Almelo 
• ’s Heeren Loo 
• De Klup 
• RIBW 
• Leger des Heils 
• Eurus 
• Bestuur, Raad van Toezicht en andere vrijwilligers Stichting Bewonersinitiatief De Hagedoorn 
• Taalcentrum - Spaanse les 

2 Routing en inrichting 
Om de anderhalve meter afstand te kunnen garanderen is een routing bepaald en is de inrichting 
aangepast. Daarvoor gelden de volgende afspraken en zijn de volgende maatregelen getroffen: 

2.1 Het buitenterrein 
Het terrein rondom De Hagedoorn is ruim en toegankelijk. Mocht het binnen te druk zijn dan biedt 
het terrein voor bezoekers voldoende plek als wachtkamer.  

2.2 Toegang tot het gebouw 
De Hagedoorn kent 2 ingangen. Vanaf de openstelling op 2 juni kan uitsluitend toegang tot het pand 
worden verkregen middels één ingang. De andere ingang wordt expliciet als uitgang aangemerkt. De 
deur die toegang geeft tot De Hagedoorn staat gedurende de openingstijden te allen tijde open. 
Hiermee wordt contact met de deurklink voorkomen. Kanttekening: Dit geldt alleen tijdens de 
warmere jaargetijden.  

2.3 Capaciteit 
De ontmoetingsruimte is 136 m2 groot. Dat houdt in dat De Hagedoorn het maximaal aantal 
bezoekers van 30 kan ontvangen. Er zijn dagelijks maximaal 3 vrijwilligers (2 gastvrouwen en één 
klusjesman) van de Stichting aanwezig in het pand. De kleine vergaderruimte van het bestuur biedt 
rekening houdend met de maatregelen ruimte aan maximaal 2 mensen. Bij vergaderingen met meer 
dan 2 personen wordt uitgeweken naar de ontmoetingsruimte. Voor de keuken geldt een maximum 
van 1 persoon.  

2.4 Route 
De (aan) looproute wordt met pijlen en linten zichtbaar gemaakt. Ter verduidelijking wordt de route 
op een plattegrond aangegeven. Deze wordt op diverse plekken in De Hagedoorn opgehangen.   
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2.5 Inrichting ruimtes 
De tafels in de ontmoetingsruimte worden op ruim 1.5 meter van elkaar gezet. Ook de stoelen 
worden op ‘veilige’ afstand van elkaar geplaatst.  

2.6 Over de toegang tot de locatie spreken we af  
Alleen sleutelhouders hebben te allen tijde toegang tot De Hagedoorn. Er mogen niet meer dan 30 
bezoekers in het pand aanwezig zijn. Binnen de Stichting worden enkele vrijwilligers aangewezen die 
erop toezien dat de regels in acht genomen worden en dat de bezoekerslimiet niet wordt 
overschreden. 

2.7  Zo geven we instructies aan de huurders en bezoekers 
Alle huurders krijgen het protocol per mail toegezonden en er volgt een toelichting op het protocol 
tijdens het huurders overleg. Hierbij is tenminste één bestuurslid aanwezig. De bezoekers worden 
middels instructies in het pand of door de vrijwilligers op de hoogte gebracht.  

Zo treffen we extra maatregelen voor beheer en hygiëne 

Ten gunste van de hygiëne treft Stichting Bewonersinitiatief de volgende extra maatregelen: 

2.8  Deze extra schoonmaak maatregelen treffen we: 
De toiletten worden dagelijks grondig gereinigd. De toiletten zijn voorzien van een contactloze zeep   
-en een papieren handdoekjes dispenser. Na bezoek worden de tafels (in de ontmoetingsruimte) 
gedesinfecteerd en wordt bezoekers gevraagd de handen bij het verlaten van De Hagedoorn te 
reinigen. Tenminste 2 keer per dag worden de oppervlaktes, deurklinken, tafels, stoelen, keukenblad 
etc. gedesinfecteerd. Het toilet voor bezoekers blijft gesloten. Huurders en vrijwilligers kunnen met 
inachtneming van de regels gebruik maken van de aangewezen toiletgroep. 

2.9 Deze extra hygiënemaatregelen en voorzieningen treffen we: 
Bij betreding van De Hagedoorn wordt eenieder verplicht zijn of haar handen te desinfecteren.          
Er wordt te allen tijde gebruik gemaakt van handschoenen als er contact is met bezoekers.  
Er is voldoende handalcohol en desinfectiemiddel aanwezig.  
Er zijn koffiewagens aangeschaft. De koffie wordt alleen door vrijwilligers van de Stichting 
geserveerd. 
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3 Zo gaan we met elkaar om      
Iedereen houdt zich aan de landelijke richtlijnen. Dat betekent dat we elkaar groeten zonder elkaar 
aan te raken en elkaar dus ook geen hand geven. Niesen of hoesten doe je in je elle boog. Gebruik 
papieren zakdoekjes voor je neus en blijf thuis bij gezondheidsklachten. Was regelmatig je handen 
met zeep, ook tussen de vingers. Houd tenminste 1.5 meter afstand van elkaar.  Dit verwachten we 
ook van onze bezoekers. Bezoekers zijn van harte welkom tussen 9:00 en 16:00 uur. Er zal duidelijk 
vermeld worden wanneer en welke activiteiten er gepland staan. 

3.1 Zo maken we duidelijk wat we verwachten van bezoekers 
Bij de ingang komt een poster te hangen met de regels omtrent corona. We vragen bezoekers voor 
binnenkomst of zij (verkoudheids) klachten hebben. Naast de richtlijnen rekenen we op ieders 
gezonde verstand en inzicht. Houdt rekening met elkaar. 
De heropening zal via facebook en op de website kenbaar gemaakt worden.     

3.2 Zo organiseren we onze vrijwilligers 
Er zijn dagelijks 2 vrijwilligers van de Stichting aanwezig. De vrijwilligers die vallen onder de 
risicogroep blijven voorlopig thuis.  

3.3 Zo maken we duidelijk wat we verwachten van onze vrijwilligers 
Het protocol wordt door het bestuur samen met alle vrijwilligers doorlopen. Anne-Marie Pleyhuis 
van welzijnsorganisatie Avedan is het aanspreekpunt mochten er naderhand nog vragen leven. 

4 Programmeerkeuze 
Bij de keuze voor de programmering houden we rekening met het doel, doelgroep en de beschikbare 
ruimte. 

4.1 Voor deze doelgroep zijn we nu open 
Iedereen zonder (gezondheids)klachten is welkom.   

4.2 Deze activiteiten zijn mogelijk in De Hagedoorn 
De taallessen en de buitenactiviteiten kunnen i.i.g. opgestart worden. De commissie 
verantwoordelijk voor de activiteiten zal in overleg met het bestuur beslissen welke activiteiten 
kunnen worden opgestart. Dit geldt ook voor de activiteiten van en met de huurders.  

4.3 We hebben in de programmering rekening gehouden met de capaciteit van ons 
gebouw 

De activiteiten van de huurders kunnen met inachtneming van de regels 2 juni a.s. worden opgestart 
en of gecontinueerd.  De activiteiten van de Stichting vinden voorlopig zoveel mogelijk op het 
buitenterrein en in de ontmoetingsruimte plaats. 

4.4 Dit vragen we van onze huurders 
Voor de huurders gelden dezelfde regels als de bezoekers. De huurders hebben het gehuurde op 
1.5m ingericht. De Stichting heeft aan alle huurders ontsmettingsmiddelen verstrekt.  
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5    Vervolgstappen 

We volgen de landelijke richtlijnen en voorschriften. Per 1 juli wordt een verruiming voorzien en zou 
dit protocol kunnen wijzigen. Tot die tijd geldt dit protocol.  Eind juni vindt er een evaluatie plaats en 
zo nodig vindt er een aanpassing van het protocol plaats.    

 

Met vriendelijke groet, 

Stichting Bewonersinitiatief De Hagedoorn 

 
 
  


