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Wij volgen de richtlijnen voor erediensten, kerkelijke bijeenkomsten en bijeenkomsten in 

bijgebouwen, zoals gepubliceerd door Protestantse Kerk in Nederland mede gebaseerd op de 

adviezen en richtlijnen RIVM. Dit gebruiksplan is een uitwerking van deze richtlijnen. De 

regelgeving is sterk aan verandering onderhevig. Dit gebruiksplan wordt bijgesteld zodra hier 

aanleiding voor is. 

Gebruiksplan is beschikbaar in de Rank bij de beheerders. 

Gebruiksplan staat ook vermeld op de website 

 

NB: Mensen die verkouden zijn of zich niet fit voelen, worden 

gevraagd niet te komen 
 

Uitgangspunten: 
 

• Rank is beschikbaar voor vergaderingen, boekwinkeltje, crèche, collectebonnenverkoop en 

familiekamer 

• Per 26/07/2020 op de zondagochtenden zaal 1 voor bijwonen online kerkdienst 

• Vergaderingen betreffen alleen kerkelijke activiteiten of een link met kerkelijke activiteiten 

• Tot 01/09/2020 geen externe verhuur behoudens seniorengym 

• Alles in overleg met beheerders 

• Alle bijeenkomsten met inachtneming van de anderhalve meter maatregelen. 

• Beheerders bepalen beschikbaarheid. Bij twijfel overleggen zij met beheers commissie 

Rank 

• Ingang altijd via hoofdingang kerkplein, behoudens Boekwinkeltje ( zie bijlage ) 

•   

 

Algemeen: 
 

• Bij ingang handen desinfecteren 

• Alle bijeenkomsten met inachtneming van de anderhalve meter maatregelen 

• Reserveringen via beheerders. 

• Géén reservering, géén toegang 

• Boekwinkeltje op vrijdag geopend. Zie bijlage 

• Collectebonnenverkoop in principe in zaal 4 indien beschikbaar. Extra afstand tussen 

koper en verkoper. Ondersteuning vanuit Diaconie e/o Kerkrentmeesters 

• Gebruik keuken ( koffie/thee ) in overleg met beheerders 

 

 

Schoonmaak: 

 

• Na afloop vergadering enz. worden tafels en stoelen schoongemaakt. Ook de gebruikte 

materialen zoals microfoons, bedieningspanelen enz. worden gedesinfecteerd. 

• Toiletgroepen worden na gebruik schoongemaakt 

• Gebruik pin apparatuur na elke transactie even desinfecteren als er niet contactloos is 

betaald 

•  

 

 

 

 

 



 

Opening boekwinkel   

Binnenkomst enkel via dorpsstraat 55 het is voor bezoekers van de boekwinkel niet toegestaan via de  

hoofdingang binnen te komen.  

Bij binnenkomst eerst handen desinfecteren hier staat een medewerkster/er om hierop te wijzen. Bij  

niet desinfecteren is het niet toegestaan de boeken aan te raken.  

Men dient de looproute te volgen vanaf de buiendeur via de corridor naar zaal 3 de ruimte tussen de  

boekenkasten en de tafels is minimaal 2 meter zodat het mogelijk is elkaar te passeren als er iemand  

boeken aan het uitzoeken is.  

De kassa staat in de hal van de boerderij waar men het gekochte af kan rekenen.  

Na de kassa is de route naar de uitgang via de hal van de Rank naar de hoofdingang van de Rank.  

De munten worden in een bakje gelegd waarna men uit een ander bakje schoon muntgeld terug  

krijgt  

Het muntgeld word na afloop {of tussentijds indien nodig] in de vaatwasser gewassen waarna het  

weer als schoon muntgeld kan worden uitgereikt  

De medewerkers dragen handschoenen zodra de situatie er om vraagt  

Er word vooralsnog voor de bezoekers geen koffie en thee geserveerd  

De opslag voor de binnenkomende boeken is in eerste instantie onder de trap in de garderobe,  

waarna ze na afloop in de kelder worden opgeborgen om later uit te zoeken dit uitzoeken gebeurt  

pas de volgende week nadat de boeken zijn binnengekomen.  

Toiletten zijn niet beschikbaar voor bezoekers.  

Openingstijden worden aangepast, sluiting is om 18.oo uur 
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