
Winterwerk in 
covid-tijd 

Gebruik De Schakel 



Samenkomsten in De Schakel 

Kinderen tot 12 jaar 

Kinderen van 13-18 jaar 

Volwassenen 

Kwetsbare groepen en 70+ 



Winterwerk 

• Voor het winterwerk hebben we met verschillende groepen te 
maken waar voor iedere groep andere regels gelden. Algemene 

regels van goede hygiëne, geen consumpties en beperkt 
toiletbezoek gelden voor alle groepen. 

 



Kinderen tot 12 jaar 

• De kinderen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden 

• De kinderen mogen zingen 

• Kinderen bij voorkeur zelfstandig laten komen (ouders kunnen met 
auto brengen maar blijven in de auto) 

• Wanneer kinderen hooikoorts hebben kunnen ouders dit laten 
weten, bij twijfel informeren. 

 

 



Kinderen van 12 - 18 jaar 

• De kinderen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden 

• De leiding moet 1,5 meter afstand houden tot de kinderen 

• Kinderen bij voorkeur zelfstandig laten komen (ouders kunnen met 
auto brengen maar blijven in de auto) 

• Wanneer kinderen hooikoorts hebben kunnen ouders dit laten 
weten, bij twijfel informeren. 

• Bij sport- en spelactiviteiten hoeft er geen onderlinge afstand 
gehouden te worden. 

 

 



Volwassenen 

• Binnen onze gemeente vallen hier met name de vergaderingen van 
de kerkenraad en de kerkrentmeesters onder. De vergaderingen van 

de contactgroep, de bijbelkring, het bezinningsuurtje en de 
vrouwenvereniging vallen onder de groep kwetsbaren en 70+. We 
beschouwen deze groepen als een en dezelfde groep en de regels 

voor zowel volwassenen als voor kwetsbaren / 70+ stellen we gelijk.  

 



Volwassenen 

• Deze groep moet steeds 1,5 meter afstand bewaren. De tafels in de 
grote en in de kleine zaal staan in een vaste opstelling en de stoelen 
zijn zo neergezet dat er steeds 1,5 meter afstand is. Op die plaatsen 

aan tafel waar geen stoel staat is een affiche geplakt met de 
woorden “Geen zitplaats” om duidelijk te maken dat het niet de 

bedoeling is daar een stoel aan te schuiven. 

• Bij het uitdelen van consumpties is het belangrijk steeds goed te 
letten op de 1,5 meter afstand. Daarnaast is het gebruik van 

handschoenen door degene die de consumpties uitdeelt verplicht. 



Volwassenen 

• Het gebruik van het toilet moet tot een minimum beperkt blijven. De 
gebruikers van de Schakel zullen na afloop de toiletten reinigen die 

gebruikt zijn tijdens de bijeenkomst.  

• Het reinigen van de tafelbladen, de stoelleuningen, de deurklinken 
en lichtknopjes met desinfecterende doekjes wordt ook door de 

gebruikers gedaan. De doekjes worden beschikbaar gesteld. 

 

 



Volwassenen 

• Registratie en triage is nodig wanneer er samenzang plaatsvindt. Dit betekent in 
praktijk dat zowel de contactgroep als de vrouwenvereniging gebruik dienen te 

maken van de registratie zoals bij de kerkdiensten gebruikelijk is. Deze formulieren 
dienen minimaal 14 dagen bewaard te blijven. De organisator bewaart deze 

formulieren en stelt ze, indien gevraagd, ter beschikking. 

• Vanzelfsprekend dient een ieder bij binnenkomst in De Schakel de handen te 
desinfecteren met beschikbaar te stellen desinfectie. 

• De organisator verklaart schriftelijk dat de regels zijn opgevolgd en de 
schoonmaak is uitgevoerd. 

• De organisator van het gebruik is verantwoordelijk voor de registratie en de 
schoonmaak van de ruimte. Indien dit niet wordt opgevolgd kan de kerkenraad 

gebruik van De Schakel door deze groep verbieden. 

 

 

 



Wat is mogelijk? 

• Clubwerk 

• Vergaderingen (kerkenraad, kerkrentmeesters e.d.) 

• Vrouwenvereniging 

• Contactmiddag 

• Bijbelstudie, bezinningsuur 

• Catechisatie 

 

 



Te voorzien 

• Desinfecterende handgel 

• Desinfecterende doekjes 

• Registratieformulieren voor aanwezigheid 

• Registratieformulieren voor verklaring uitvoering 

• Deze dia’s zullen ook op de website, in ‘t Schakeltje en in een map in 
De Schakel ter beschikking worden gesteld. 

• In de map in De Schakel zullen ook de registratieformulieren worden 
aangeboden (en bewaard). 

 

 



Registratie bezoekers 
 

 

Bijeenkomst: 

    

Bezoeker Afgelopen 14 dagen geen symptomen gehad   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    

    



Registratie opvolging 

 

Gebruik De Schakel 

  

Datum: 

Bijeenkomst: 

Naam verantwoordelijke: 

  

Verklaart dat de registratie van bezoekers wel/niet is gebeurd. 

Verklaart dat de schoonmaakwerkzaamheden zoals aangegeven in de voorschriften 
zijn uitgevoerd. 

  


