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De Ontmoeting vanaf 13 november 2021 

 

Overheidsregels 

 

Ons beleid is gebaseerd op de overheidsinformatie van 12 november 2021
1
. Mocht een verandering in 

overheidsmaatregelen het nodig maken, dan passen we onderstaande weer aan. 

 

Activiteiten in De Ontmoeting 

 

Onze uitgangspunten 

• We streven ernaar om onze activiteiten zo aan te bieden dat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. 

• We volgen de kaders van de overheid en bewegen mee met de mogelijkheden. Dat betekent dat we niet 

ver vooruit kunnen zien en regelmatig nieuwe opties zullen verkennen. 

• Daarbij willen we wel graag de rust bewaren, het moet voor de mensen die het organiseren haalbaar 

blijven. 

 

De waarden waar we onze gedragslijn op baseren zijn: 

• Inclusiviteit en gastvrijheid 

In onze gemeenschap is iedereen welkom, precies zoals je bent. Daarbij past dat we geen voorwaarden 

vooraf stellen en elkaar niet beoordelen en controleren. 

• Respect en ruimte 

We respecteren ieders individuele keuzevrijheid en hechten er tegelijkertijd aan om onze 

gemeenschap voor iedereen een prettige en veilige plek te laten zijn. We rekenen erop dat we daar 

allemaal aan bijdragen en dat ieder zijn of haar verantwoordelijkheid neemt voor ieders welzijn. 

 

Voor alle activiteiten geldt dat zij kunnen plaatsvinden als voldaan is aan de voorwaarden die hieronder worden 

uitgewerkt (Het Covid-19 huisreglement van De Ontmoeting). 

 

 
1www.Rijksoverheid.nl 

 

http://www.rijksoverheid.nl/
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Het Covid-19 huisreglement van De Ontmoeting vanaf 13 november 2021 

 

Algemeen 

 

Voor iedereen blijft gelden 

• Was vaak uw handen. 

• Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog. 

• Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg. 

• Blijf thuis bij verkoudheidsklachten. 

• Geef elkaar geen hand en geen knuffel. 

 

Er is geen coronacheck bij de deur 

Als gevolg daarvan moeten we in De Ontmoeting wel 1,5 m afstand bewaren bij alle activiteiten. Dit betekent: 

• iedereen moet een mondkapje dragen bij het rondlopen. 

• Zitplaatsen geplaceerd. Stoelen op 1,5 m afstand van elkaar. 

• Bij vieringen mogen maximaal 30 bezoekers aanwezig zijn. Deze moeten zich aanmelden. 

• Bij lezingen/cursussen moeten er zitplaatsen zijn waarbij de 1,5 m afstand in acht genomen wordt. 

• Koffie en thee wordt in de keuken klaargezet en ingeschonken van achter de uitgiftebalie. Bij binnenkomst 

kan een kop koffie/thee worden meegenomen naar de zaal waar het zittend op de vaste plek kan worden 

genuttigd. Er is geen koffiepauze. 

 

De verwarming van de grote zaal is aangepast. Er wordt met frisse buitenlucht geventileerd, zodat we de 

verwarming veilig aan kunnen zetten bij activiteiten in de grote zaal. Er is een ‘gebruiksaanwijzing’ beschikbaar 

via de huismeester. 

 

Toiletbezoek 

• gebruiker reinigt na gebruik toilet met ontsmettingsdoekje 

• er zijn handzeep en papieren handdoekjes om handen te wassen 

• er staat een grote prullenbak 

• eventuele wachtenden voor het toilet houden voldoende afstand 

 

Aanvullende zaken bij lezingen, cursussen en andere kleinschalige activiteiten 

 

Ruimten 

Het gebruik van een ruimte wordt aangevraagd bij Stanny van Barneveld. De activiteit vindt plaats in de 

daarvoor geschikte ruimte.  
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Voor de kleine zalen is een schema met daarop het max aantal plaatsen in de verschillende opstellingen. De 

cursus/kringleider zorgt tijdens de bijeenkomst voor voldoende ventilatie en voor zitplaatsen met voldoende 

afstand. 

In de grote zaal staan stoelen. Er mogen (behalve de organisatie) maximaal 30 bezoekers aanwezig zijn. Aan de 

organisator van de activiteit, vaak zal dit de gespreksleider zijn, wordt gevraagd de stoelen in de gewenste 

opstelling te zetten met inachtneming van voldoende afstand. Na afloop zet de organisator de stoelen weer aan 

de zijkant van de zaal. 

 

Planning 

Elke activiteit wordt doorgegeven aan Stanny van Barneveld die het rooster beheert. 

 

Schoonmaak 

Naast het schoonmaken door de organisator en deelnemers zoals hierboven beschreven zorgt de huismeester 

ervoor dat het gebouw 2 x per week wordt schoongemaakt. 

 

Aanvullende zaken voor live vieringen 

 

Aanmelden bezoekers 

Belangstellenden kunnen zich via de site aanmelden voor de viering. Wie geen internet heeft kan dit per 

telefoon doen bij Esther Bierhaus. 

 

Afmelden bezoekers 

Aangezien er maar 30 belangstellenden aanwezig mogen zijn bij vieringen is het belangrijk dat men zich afmeldt 

bij verhindering. Dit kan via de site (bij opmerking). Wie geen internet heeft kan dit per telefoon doen bij Esther 

Bierhaus. 

 

Pendeldienst op aanvraag 

 

In de grote zaal 

Er is plek voor maximaal 30 bezoekers. De stoelen zijn op minimaal 1,5 m afstand van elkaar geplaatst. 

Koffie/thee mag meegenomen worden naar je zitplaats. 

 

Zingen 

Tijdens vieringen kan er op spreeksterkte meegezongen worden. 

 

Bijdragen voor collectes 

Er staat een bakje in de hal voor de collecte. Verder liggen er gironummer kaartjes mocht je je bijdrage digitaal 

willen doen. 

 

Schoonmaak 

Het gebouw wordt extra schoongemaakt. 

 

Evaluatie 

Deze gang van zaken geldt tot nader order. Regelmatig kijken we terug naar hoe het ging en kijken we of er 

aanpassingen nodig zijn. 


