
(Onder knop: ‘Over ons’) 
 

D’n Haammaeker en het coronavirus 
 
Corona-huisregels 

In D’n Haammaeker gelden de volgende corona-huisregels. Zorg voor 
jezelf en voor de ander: houd je aan die regels. 
 
- Ben je grieperig, verkouden of moet je hoesten? Blijf dan thuis. 
 
- Draag een mondkapje (vanaf 1 december 2020 verplicht in publieke 
binnenruimten. Als je zit, dan mag het mondkapje af. Het moet weer op, 
zodra je je zitplaats verlaat. 
 
- Houd 1,5 m. afstand. 
 
- Geef elkaar géén hand. 
 
- Nies in je elleboog. 
 
- Per toiletruimte is slechts 1 persoon toegestaan. Het aantal toiletruimten 
is tijdelijk beperkt. 
 
- Was regelmatig je handen met gel. Gel en papieren doekjes vind je bij 

de ingang en in Café Sjengske. 
 
- Was je handen na elk toiletbezoek en reinig het toilet. Zeep, gel en 

papieren doekjes vind je op het toilet. 
 
- Volg de aanwijzingen van de medewerkers van D’n Haammaeker en de 

organisatoren van de bijeenkomst, die je bezoekt. 
 

- Respecteer de ander/elkaar én onze coronaregels. 

 
 
Corona-protocol 

Het bestuur van D’n Haammaeker heeft een corona-protocol opgesteld, 
waarin de (tijdelijke) maatregelen en afspraken zijn beschreven en 
onderbouwd. 
 
 
▶ 1. Beperkt open 
Gemeenschapshuis D’n Haammaeker valt wettelijk onder de definitie 
openbare inrichting: ‘De voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte 
waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was logies 
wordt verstrekt of dranken worden geschonken of rookwaren of spijzen 
voor directe consumptie worden verstrekt of bereid. Onder een openbare 



inrichting wordt in ieder geval verstaan: een hotel, restaurant, pension, 
café, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis. Onder 
openbare inrichting wordt tevens verstaan een bij deze inrichting 
behorend terras en andere aanhorigheden.’ 
 
D’n Haammaeker is eigendom van de Stichting Gemeenschapshuis Neer. 
Het bestuur van D’n Haammaeker volgt de richtlijnen, zoals bepaald door 
het RIVM en de Rijksoverheid. 
 
D’n Haammaeker vervult een belangrijke sociale functie in onze 
gemeenschap. Vanaf donderdag, 19 november 2020 is D’n Haammaeker 
weer open voor gezelschappen tot 30 personen. We willen op een 
verantwoorde wijze onze bezoekers weer de mogelijkheid geven van het 
gebouw gebruik te maken. Uiteraard zijn de actuele corona-maatregelen 
van kracht. 
  
In dit protocol leggen we vast hoe we dit veilig kunnen doen. 
De openstelling is voor een maximum dat in protocol-artikel 2.3. per 
ruimte is weergegeven, uitgaande van de basisregels van 1,5 meter 
afstand. Daarbij treffen wij aantal extra maatregelen om verspreiding van 
het virus tegen te gaan.  
 

1.1 Het protocol 
Om onze functie in de gemeenschap te kunnen blijven vervullen in tijden 
van corona, is het nodig om een protocol op te stellen. Dit protocol laat 
gebruik(st)ers, vrijwillig(st)er en personeel te laten zien dat hun 
persoonlijke veiligheid bovenaan staat. 

  
Dit protocol is opgesteld door het bestuur, in nauw overleg met de 
gebruik(st)ers, vrijwillig(st)ers en het personeel van D;’n Haammaeker. 
Samen dragen we zorg voor een zo veilig en verantwoord mogelijk 
gebruik van de voorziening. We hopen dat we door middel van dit protocol 
de routing, de hygiënemaatregelen en programmeringskeuzes duidelijk 
worden. Daarnaast is het van belang dat we er met elkaar voor zorgen dat 
het uitvoeren van het protocol een succes wordt en dat we dus veilig open 
kunnen gaan. 
  
Het protocol is in ieder geval geldig totdat er vanuit het ministerie andere 
maatregelen afgekondigd worden. Als dat het geval is zal bekeken worden 
of het huidige protocol voldoet of dat er een aanpassing nodig is. 
 
1.2 Openingstijden 

- We willen zo toegankelijk mogelijk blijven. Dat betekent, dat wij in 
beginsel en op basis van met gebruikers gemaakte afspraken zeven dagen 
per week overdag en in de avonduren toegang bieden aan activiteiten van 
vaste gebruik(st)ers en incidentele gebruik(st)ers (zie 1.5.) 



 
- Zolang het maximaal toegestane aantal mensen niet is bereikt, is de 
accommodatie ook toegankelijk voor ‘aanlopers’, en wel tot het maximaal 
toegestane aantal mensen is bereikt. 
 

1.3 Verantwoordelijkheid gebouw 

- Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het gebouw. Voor de inhoud en 

naleving van dit protocol treedt bestuurssecretaris Jort Raemakers op als 

contactpersoon. T: 06 28 19 38 64, E: secretariaat@haammaeker.nl  

- De gebruik(st)er is gedurende het gebruik verantwoordelijk voor de voor 
zijn/haar activiteit aangewezen ruimte. 
 

1.4 Verantwoordelijk beheer 

De verantwoordelijkheid van het beheer is door het bestuur gedelegeerd 

aan Truus Berben (T: 06 28 86 82 59) en Math Berben (T: 06 51 60 32 

04). 

 

1.5 Gebruik(st)ers 

- D’n Haammaeker kent vaste en incidentele gebruik(st)ers. 

- Het bestuur beschikt over een overzicht van vaste gebruik(st)ers. 
- Van de vaste en incidentele gebruik(st)ers vragen we de aantallen 
bezoekers en tijden van aanwezigheid vooraf door te geven en daarbij ook 
rekening te houden met de capaciteitsberekening (2.2).  

 

1.6 Overige protocollen 

In D’n Haammaeker komen veel functies samen, zoals ontmoeting, 

cultuur, educatie, sport en in de toekomst ook dagbesteding en zorg. Zo 

nodig of zinvol zullen andere protocollen voor een deel van het gebouw of 

een deel van de activiteiten worden opgesteld, die beter aansluiten bij de 

praktijk. Dergelijke protocollen zijn aanvullend op dit corona-protocol. 

 
 
▶ 2. Verkeer en inrichting 

Een beperkte capaciteit en de anderhalve meter afstandsnorm 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 Toegang tot het gebouw 

- Voor de in-/uitgang van D’n Haammaeker en in de aparte ruimten houdt 
iedereen zich aan de 1,5 meter afstandsnorm. 
- Er wordt rekening gehouden met voorbijgangers aan de voorzijde van 
het gebouw. 
- Houd rechts (zoals bij wegverkeer) en binnenkomend verkeer heeft 
voorrang op uitgaand verkeer. 
 



2.2 Plattegronden 

- Op verschillende goed zichtbare plekken in D’n Haammaeker hangt een 
plattegrond, waarop, onder meer, de ligging van de ruimten en de 
vluchtroutes is aangegeven.  
 
2.3 Capaciteit 

Als algemene richtlijn stellen we het ruimtebeslag voor een werkplek op 
12m2 per persoon, en voor een vergaderplek op 5m2 per persoon. 
  
Dit betekent dat  
- het podium voor maximaal 17 personen toegankelijk is;  
- zaal 1 voor maximaal 25 personen;  
- zaal 2 voor maximaal 22 personen;  
- zaal 3 voor maximaal 9 personen; 
- zaal 4 voor maximaal 6 personen; 
- Café Sjengske voor maximaal 15 personen; 
- de muziekruimte voor maximaal 8 personen; 
- de beugelbaan voor maximaal 12 personen. 
 
2.4 Inrichting ruimten 
- De ruimten in D’n Haammaeker dienen optimaal ingezet te worden, om 
de benodigde afstand tussen bezoekers kunnen garanderen. Dat vraagt 
om een ruimere opstelling van tafels, stoelen, instrumenten, matten en 
andere materialen. 
- In elke ruimte is een basisopstelling van tafels en stoelen van 
toepassing. Is een andere opstelling gewenst, dan past de gebruik(st)er 
deze basisopstelling aan met inachtneming van de algemene richtlijn 
(2.2). Na afloop van een activiteit plaatst de gebruik(st)er de tafels en 
stoelen weer in de basisopstelling. 
 
 
▶ 3. Beheer en hygiëne 

Het bestuur van D’n Haammaeker en beheer treft extra maatregelen voor 
beheer en hygiëne. We maken een aantal aanvullende afspraken en 
nemen een aantal maatregelen die zorgen voor een verantwoord gebruik.  
 
3.1 Toegang tot de locatie 
Gebruik(st)ers hebben op de gebruikelijke wijze toegang tot D’n 
Haammaeker. De geldende regeling voor het sleutelbeheer behoeft niet te 
worden aangepast. 
 

3.2 Instructies gebruik(st)ers, personeel en vrijwillig(st)ers 
- De vaste en incidentele gebruik(st)ers, ons personeel en onze 
vrijwillig(st)ers ontvangen dit protocol per e-mail.  
- In Café Sjengske is altijd een geprint exemplaar van dit protocol 
aanwezig. 



- Voor personeel, vrijwillig(st)ers en gebruik(st)ers organiseren wij waar 
nodig of wanneer zij daarom verzoeken tussentijdse 
evaluatiebijeenkomsten. 
 
3.3 Extra schoonmaakmaatregelen 

Wij (het bestuur, het personeel, de vrijwillig(st)ers en de gebruik(st)ers) 
hanteren en verwijzen naar voorlichtingsmateriaal, dat gebaseerd is op de 
RIVM-richtlijnen. 
 
a. Check vooraf  
Iedereen wordt verzocht om vóór een bezoek aan D’n Haammaeker de 
gezondheidscheck van het RIVM te doen. Als daarbij 1 van de vragen met 
‘ja’ beantwoord wordt, blijf dan thuis. 
 
b. Voorkomen besmetting  
- De organisator/-trice van een activiteiten of, zo nodig, het personeel of 
de vrijwillig(st)er wijst bezoek(st)ers/deelne(e)m(st)ers aan activiteiten 
op de algemene hygiënemaatregelen van het RIVM.  
- Voor bezoek(st)ers van D’n Haammaeker geldt: was bij het betreden en, 
bij het verlaten van D’n Haammaeker handen met zeep of gel. 
 
c. Algemene ruimten 
- Voor personeel/vrijwillig(st)ers geldt: maak algemene ruimten na 
gebruik op reguliere wijze schoon.  
 
d. Contactoppervlakken en aanraakpunten  
- Voor personeel/vrijwillig(st)ers geldt: reinig contactoppervlakken en 
aanraakpunten meerdere keren per dag op de reguliere wijze.  
 
e. Sanitair  
- Voor gebruik(st)ers geldt: alleen het invalidentoilet en de urinoirs zijn 
toegankelijk. 
- Voor personeel/vrijwillig(st)ers geldt: reinig het sanitair op reguliere 
wijze. 
- Voor gebruik(st)ers van het toilet geldt: reinig contactpunten en was-
faciliteiten. 
- Voor het personeel geldt: draag zorg voor het tijdig aanvullen van zeep, 
gel en papieren doekjes.  
- Voor iedereen geldt: gebruik voorkeur papieren doekjes. 
 
f. Veiligheid beheerster en schoonmakers  
Voor allen geldt: 
- werk op voldoende afstand tot andere mensen; 
- indien nodig, zet een voldoende grote werkruimte rondom af. 
 
 
  



▶ 4. Extra hygiënemaatregelen 
Voor iedereen geldt:  
- gebruik alleen melk-cups en suikerzakjes; 
- betaal zoveel mogelijk met pin. 
 
 
▶ 5. Omgangsregels 
Wij verwachten dat 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 minstens 
1,5 meter afstand. Als je klachten zoals koorts (meer dan 38 graden), 
verkoudheid (zoals niezen, snotterigheid, hoesten, keelpijn) of 
kortademigheid hebt, dan blijf je thuis.   
 
We verwachten dat onze bezoekers geïnformeerd zijn over wat wij van 
hen verwachten. Van initiators en organisatoren van activiteiten 
verwachten wij dat zij hun bezoekers goed informeren. Dit protocol kan 
daarbij helpen. 
 

Namens het bestuur van D’n Haammaeker, 

 

 

 

Jort Raemakers   Peter Vennekens 

Secretaris    Voorzitter 

 

Versie: 1 december 2020. 

 


