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Protocol 
Vergaderingen in De Aker 

 

1.1 Algemene afspraken 
Wij vinden ontmoeting, gesprek en nabijheid in het kader van het gemeentelijk leven belangrijk. Toch 

willen we in het kader van onze doelstelling: 

• 1,5 meter afstand houden tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren; 

• Mensen die ziek of verkouden zijn of koorts hebben blijven thuis, samen met anderen uit 

hun huishouden;  

• De samenkomsten zo inrichten dat we op het gebied van organisatie, routing en hygiëne 

voldoen aan de richtlijnen en voorschriften van de overheid / het RIVM en de vanuit het 

landelijk kerkverband aangereikte richtlijnen; 

 

1.2 Plaatsing in de kleine zalen 
Kleinere bijeenkomsten die door de week plaatsvinden, zullen in één van de zalen van De Aker 

worden georganiseerd. Aanvraag voor datum, tijd en zaal verloopt via de CvB, waarvan Anke Huizing 

(0624 437568) de coördinator is. Voor elke bijeenkomst wordt er een persoon aangewezen die 

verantwoordelijk is voor het naleven van de corona-maatregelen.  

Verantwoordelijkheid: De organisator van de bijeenkomst zorgt ervoor dat de stoelen 1,5 meter van 

elkaar geplaatst worden. Ook houdt de organisator de hygiënemaatregelen in de gaten. De Aker 

faciliteert de hygiënematerialen. Zij zijn verantwoordelijk voor de (eind)schoonmaak en de ventilatie 

van de zaal.  

Koffie/thee: Indien consumpties gewenst, dan regelt de organisator van de bijeenkomst dit. 

Consumpties zijn in principe voor eigen rekening. Om te voorkomen dat de koffie/theekan door 

iedereen wordt aangeraakt, wordt de koffie/thee ingeschonken door de organisator of door iemand 

die daarvoor is aangewezen.  

 

1.3 Overige instructies 
o We gebruiken de gebruikelijke hoofdingang 

o U wordt ontvangen door de organisator; 

o Indien er meer dan 3 personen in de hal staan, wordt u verzocht even buiten te wachten.  

o We houden 1,5 meter afstand, ook bij de in- en uitgang 

o Bij binnenkomst handen reinigen met desinfecterende middelen 

o Geen gebruik van de garderobe: jas eventueel meenemen naar de zaal 

o Geen handen schudden 

o Maak zo min mogelijk gebruik van het toilet: ga thuis naar het toilet 

o De organisator(en) is/zijn verantwoordelijk voor het toezien op de maatregelen 
 


