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1 We hebben besloten de Vilgaard onder voorwaarden weer ( beperkt ) te 

openen  
Vanuit de rijksoverheid gezien kunnen de buurthuizen en ontmoetingscentra weer open van 

1 juni voor maximaal 30 mensen, uitgaande van de basisregels van 1,5 meter afstand. De 

Vilgaard volgt de richtlijnen zoals bepaald door het RIVM en de Rijksoverheid.   

  

1.1  Opening van ons gebouw  

We hebben besloten weer open te gaan om de maatschappelijke ontwrichting zo veel 

mogelijk tegen te gaan, en organisaties als Huis van de Wijk en het verenigingsleven zo veel 

ademruimte te bieden als binnen de huidige beperkingen en met het inachtneming van 

ieders veiligheid mogelijk is.   

  

1.2  Het protocol:  

Voorwaarde voor heropening is dat er een protocol voor coronamaatregelen aanwezig is.   

Om De Vilgaard veilig te kunnen gebruiken hebben we dit protocol opgesteld.   

Dit protocol is opgesteld op basis van gezamenlijke richtlijnen van 

gemeenschapsaccommodaties en de overheid. Dit protocol is geldig tot er een wijziging 

wordt doorgevoerd en is voor iedereen die zich in de Vilgaard bevindt van toepassing.   

  

Partijen die van de Vilgaard gebruik maken en voor de eigen activiteiten specifieke 

protocollen opstellen dienen er rekening mee te houden dat die protocollen te allen tijde in 

overeenstemming zijn met dit protocol. Het protocol van SGDV prevaleert boven de eiegn 

protocollen.  

  

1.3  Gegevens de Vilgaard  

De Vilgaard wordt uitgebaat door Stichting Gemeenschapshuis de Vilgaard ( SGDV ). De 

ruimtes worden in gebruik gegeven aan de gebruikers door SGDV.  

Er is nauw overleg met gemeente en het samenwerkingsverband van gemeenschapshuizen  ( 

SMAV ) over het openstellen van de Vilgaard en onder welke voorwaarden dit gebeurt.   
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Het beheer van de Vilgaard wordt gevoerd door SGDV. De coördinator van SGDV is de 

contactpersoon en belast met de uitvoering van het beheer en het houden van toezicht op 

de gang van zaken.   

   

1.4  Openingstijden  

De Vilgaard is in principe geopend op doordeweekse dagen van 09:00 uur tot 17:00 uur. De 

Bibliotheek is op dezelfde tijden geopend.  

Voor alle activiteiten behoudens bezoek tijdens de gestelde openingsuren aan de bibliotheek 

dient overleg met, en toestemming van SGDV te zijn. Dit om planmatig met de gepaard 

gaande verkeersstromen om te kunnen gaan en zo aan de veiligheidseisen te kunnen 

voldoen.  

  

1.5  Andere protocollen  

Een ieder die gebruik wil maken van de Vilgaard dient dit op aanvraag bij SGDV te doen, met 

een plan of protocol ( aanvang, einde, aantal personen, jonger of ouder dan 12 jaar, routing 

etc. etc. ). Dit plan of protocol dient te passen binnen dit protocol, de routing dient in 

overeenstemming te zijn met de geldende routing in het gebouw.  

SGDV kan vragen om aanpassing van het protocol van gebruikers om de gevraagde activiteit 

door te laten gaan.  

2 Routing en inrichting  
  

Een beperkte capaciteit, anderhalve meter afstand en aanvullende regels en 
richtlijnenvragen 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  

De paden naar de Vilgaard en de fietsenstalling zijn publiek toegankelijk. Wel dient er zo veel 

mogelijk rechts te worden gehouden, en wordt te allen tijde 1,5 meter afstand gehouden.  

  

2.2  Toegang tot het gebouw  

De toegang tot het gemeenschapshuis gaat enkel via de hoofdingang van de Vilgaard, door 

de schuifdeur. Dit geldt voor alle gevallen waarbij het gemeenschapshuis wordt betreden.  

  

2.3  Capaciteit  

- In de bibliotheek worden maximaal 5 personen tegelijkertijd toegelaten.   

- In de foyer worden maximaal 8 personen tegelijkertijd toegelaten.  

- In het café worden maximaal 30 personen tegelijkertijd toegelaten.  

- Per theaterzaal worden maximaal 30 personen tegelijkertijd toegelaten.   



 

Adres: SGDV Schandeloseweg 1, 5941 CP Velden  
Coördinator: Joep Wilbers, telefoon: +31 6 383 04 350  
Mail: info@bmv-devilgaard.nl  KvK: 62245082, Bank: NL70INGB0006716107  BTW 854725271B01  

  

  

  

- Als de tussenwand/wanden tussen de theaterzalen  en/of het podium open is of zijn, 

dan nog steeds maximaal 30 personen in de grote, gecombineerde ruimte.  

- In de vergaderruimtes worden maximaal 4 personen tegelijkertijd toegelaten.  

- In het muzieklokaal worden maximaal 5 personen tegelijkertijd toegelaten.  

- In de yogaruimte worden maximaal 5 personen tegelijkertijd toegelaten.  

  

  

Bovenstaand is met inachtneming van 1,5 meter afstand behalve voor personen uit 

hetzelfde huishouden. Het is aan de organisator / gebruiker om dit te controleren en 

eventueel te faciliteren.  

Voor de horecafaciliteit binnen geldt dat het gebruik gebeurt op basis van reservering 

vooraf.   

Alle gebruikers dienen zoals eerder aangegeven vooraf af te stemmen met SGDV hoeveel 

personen er deelnemen aan de activiteiten, en dienen zelf met bezoekers deelnemers 

een checkgesprek te houden over mogelijke risico’s.  

In sommige gevallen mag, in overleg, gebruik worden gemaakt van fysieke afscherming 

zoals kuchschermen.   

We gaan uit van een maximaal aantal personen per ruimte, omdat we een 

multifunctioneel gebouw zijn met meerdere afgesloten zalen / ruimtes. Het totaal in het 

gebouw aanwezige personen exclusief personeel van de vilgaard mag echter niet meer 

dan 30 zijn. 

 

Voor het gebruik van de toiletten hebben we de volgende aantallen afgesproken:  

- Op de toiletgroepen beneden worden maximaal 2 personen tegelijkertijd toegelaten, 

met inachtneming van 1,5 meter afstand. Op het invalidentoilet wordt enkel de 

gebruiker va het toilet zelf  toegelaten, en, indien noodzakelijk een helpende.  

- Op de toiletten op de bovenverdieping wordt slechts één persoon per toilet of 

toiletgroep toegelaten.   
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2.4  Route  

De toegang tot het gemeenschapshuis gaat enkel via de hoofdingang van de Vilgaard, door 

de schuifdeur. Vervolgens kan men zich volgens de aangegeven routes verder in het gebouw 

begeven.  

  

- Voor de bibliotheek wordt de nooddeur in de bibliotheek als uitgang gebruikt.   

- Voor de theaterzalen worden de nooduitgangen van de theaterzaal als uitgang 

gebruikt.   

- Voor de horeca worden de nooduitgangen aan de achterzijde van het gebouw naar 

het terras toe gebruikt.   

  

Voor alle hierboven aangegeven uitgangen geldt dat deze absoluut niet als ingang mogen 

worden gebruikt!   

  

- Verkeer afkomstig van de bovenverdieping en uit de foyer gebruikt de nooddeur 

onder de trap als uitgang.  

- Verkeer dat naar de bovenverdieping gaat, maakt gebruik van de trap, enkel bij 

invaliditeit wordt gebruik gemaakt van de personenlift, en dan maximaal 1 persoon in 

de lift.  

- Bij gebruikmaking van de trap wordt slechts één richting tegelijkertijd gebruikt. 

Mochten er personen al op de trap zijn die zich in tegenovergestelde richting 

begeven, dan wordt op gepaste afstand gewacht tot de trap weer beschikbaar is. 

Hetzelfde geldt voor gebruik van de gangen op de bovenverdieping.   
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2.5  Plattegrond  

  
  

  

De hierboven aangegeven routes zijn ook zichtbaar in het gebouw aangegeven.  

  

Op bovenstaande plattegrond is te zien hoe de routing in de Vilgaard is. In de basis gaat 

iedereen via de schuifdeur aan de hoofdingang naar binnen, en door de dichtstbijzijnde  

buitendeur weer naar buiten. Op deze manier wordt kruisverkeer zo veel mogelijk 

voorkomen.   

  



 

Adres: SGDV Schandeloseweg 1, 5941 CP Velden  
Coördinator: Joep Wilbers, telefoon: +31 6 383 04 350  
Mail: info@bmv-devilgaard.nl  KvK: 62245082, Bank: NL70INGB0006716107  BTW 854725271B01  

  

  

  

Kruisverkeer vindt onvermijdelijk plaats bij de toiletgang, hier zijn dan ook fysieke 

afscheidingen geplaatst.  

  

Personeel van de Vilgaard kan zich voor het uitoefenen van zijn of haar functie niet altijd aan 

de vastgestelde routing houden, en is als enige hiervan vrijgesteld. Er wordt te allen tijde 1,5 

meter afstand gehouden van personeel van de Vilgaard, en personeel van de Vilgaard heeft 

altijd voorrang.  

  

2.6  Inrichting ruimtes  

Vanwege het diverse gebruik van de ruimtes is het niet mogelijk een vaste indeling te 

hanteren. Er zijn twee zaken van belang:  

1. Er wordt zo weinig mogelijk meubilair / materiaal in de ruimtes geplaatst;  

2. Iedere indeling moet in overeenstemming zijn met ( de geest van ) dit protocol. SGDV 

kan aanpassing van de inrichting verlangen.   

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  Open stellen  

Enkel de beroepskrachten kunnen het gebouw openen en sluiten en toegankelijk maken 

voor het publiek. Zonder aanwezigheid van een beroepskracht kan en mag de Vilgaard niet 

worden opengesteld voor publiek.  

  

3.2   Instructie  

Alle beroepskrachten hebben kennis genomen van dit protocol en zijn gehouden volgens dit 

protocol te handelen en toe te zien op naleving hiervan.  

  

3.3   Schoonmaak  

Onze ruimtes worden iedere dag dat ze in gebruik zijn schoongemaakt. Er wordt hierbij 

dagelijks gedesinfecteerd.   

  

3.4  Hygiënemaatregelen   

Op de toiletten beneden zijn handdoekdispensers aangebracht zodat met de handen af kan 

drogen met papieren handdoekjes.   

Drinkglazen worden niet meer in een  spoelbak gespoeld.   

Het ventilatiesysteem wordt dusdanig ingericht dat er ongeacht de het CO2 aanbod in de 

ruimte altijd voldoende ventilatie is. De installateur monitort dit proces.  
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4 Omgang          
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 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 1,5 meter afstand van 

elkaar.  Als je klachten zoals koorts (meer dan 38 graden), verkoudheid (zoals niezen, 

snotterigheid, hoesten, keelpijn) of kortademigheid hebt, blijf je thuis.    

  

4.1  Dit verwachten we van onze bezoekers  

Wij verwachten dat iedereen zich houdt aan de geldende regels en voorschriften, zowel van 

overheidswege als de regels in dit protocol. Ook worden aanwijzingen van het personeel 

onverwijld opgevolgd. Het niet naleven hiervan kan er toe leiden dat tijdelijk of langdurig de 

toegang tot de Vilgaard wordt ontzegd.  

Het naleven van deze regels vergt extra geduld en kost meer moeite. We moeten meer 

rekening met elkaar houden. Wij doen veel extra moeite om zo veel als veilig mogelijk is ter 

beschikking te staan van onze gebruikers. We verwachten van onze gebruikers dat ze zelf de 

nodige verantwoordelijkheid dragen en nemen, galant en geduldig naar medegebruikers en 

personeel zijn, en vooral mee denken en werken. Alleen op deze manier kunnen we binnen 

de huidige maatregelen en beperkingen een fijne en veilige verblijfsplaats voor iedereen zijn.  

  

4.2  Communicatie  

We zullen regelmatig via onze socials communiceren wat de stand van zaken is, en of en 

welke wijzigingen in het beleid, gebruik of opening van de Vilgaard van toepassing zijn. 

Tevens communiceren we via het infoscreen in onze foyer. Formele communicatie, zoals dit 

protocol, gaat uiteraard gericht en per mail.  

  

4.3  Vrijwilligers  

Vrijwilligers staan altijd onder regie van een beroepskracht, en dienen aanwijzingen van 

beroepskrachten te allen tijden op te volgen. De beroepskrachten zijn uiteindelijk 

verantwoordelijk, ook voor -het gedrag van- de vrijwilligers. De eindverantwoordelijkheid 

wordt gedragen door de besturen.   

5 Programmeerkeuze  
We houden doorlopend de ontwikkelingen in de gaten en anticiperen hierop. De richtlijnen 

van de overheid zijn leidend voor wanneer we welke activiteiten al dan niet toelaten in de 

Vilgaard, en op welke wijze.   
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5.1  Voor wie we open zijn  

Wij zijn in principe open voor iedereen die zich aan onze regels en voorschriften en die van 

de overheid houdt en onze ruimtes wil huren. Dit alles natuurlijk wel op afspraak en volgens 

een eigen bij SGDV ingediend protocol.  

  

5.2  Activiteiten  

De activiteiten die we kunnen en mogen faciliteren zijn afhankelijk van de op het moment 

geldende regels en richtlijnen. Alle activiteiten die worden gehouden in de Vilgaard moeten 

eerst aan SGDV worden overlegd. Vervolgens toetst SGDV of deze activiteit op een 

acceptabele manier kan worden gehouden, of deze activiteit binnen de op het moment 

geldende richtlijnen past en verleent dan al dan niet toestemming.  

  

6. Vervolgstappen:  
We houden de landelijke richtlijnen en voorschriften goed in de gaten. Per 1 juli wordt een 

verruiming van de mogelijkheden gezien naar een openstelling voor 100 personen. Dit 

protocol is van toepassing totdat de richtlijnen vergen dat er een nieuw protocol wordt 

opgesteld.   

  

-----  


