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Spade Regen Gemeente Nederland 

Wijkgebouw “Het Bolwerk”,   Ravelijn 55   

7325 NT Apeldoorn 

Versie: 2.0 

Datum: 13-11-2021 

 

Voor onze samenkomsten maken we gebruik van het wijkgebouw “Het Bolwerk” dat beheerd 

wordt door Accres. We horen dan ook rekening te houden met de voorschriften die zij aan ons 

stellen en willen ook met zorg omgaan met de veiligheid van iedereen die met ons de 

samenkomst viert. Hierbij willen we ook de voorschriften van het RIVM inzake hygiëne, afstand, 

kwetsbare personen e.d. in acht nemen.  

 

In “Het Bolwerk” mogen maximaal 60 mensen samenkomen (exclusief medewerkers). Met dit 

aantal kan de anderhalve meter afstand gehandhaafd worden.  

Het bestuur zal de richtlijnen van het RIVM en de overheid in de gaten houden en indien nodig 

dit beleid aanpassen. Ook zullen we na iedere samenkomst aanvullend zaken omschrijven in dit 

protocol indien nodig. De actuele versie zal altijd beschikbaar zijn op onze website: 

www.spaderegengemeente.nl 

 

Onderstaand de maatregelen om verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan en 

zodoende op een veilige manier in de komende tijd samenkomsten te kunnen  organiseren.  

 

Algemene afspraken 
 

Waarschijnlijk kent u de algemene regels al, maar hieronder toch nog eens opgesomd: 

● Schud geen handen; 

● Hoest en nies in de binnenkant van je ellenboog; 

● Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg; 

● Was je handen voor en na de dienst.  

● Anderhalve meter afstand houden (2 armlengtes) tussen mensen die niet tot 

hetzelfde huishouden behoren 

● Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, 

keelpijn, lichte hoest of verhoging van 38 graden Celsius of hoger.  

● Heeft een huisgenoot ook last van koorts en/of benauwdheid? Dan blijft iedereen 

thuis. 

● Bent u 70 jaar of ouder of heeft u een kwetsbare gezondheid? Wees extra voorzichtig. 

Het kan verstandig zijn om voorlopig nog zoveel mogelijk thuis te blijven. 

Gebruiksplan wijkgebouw 

“Het Bolwerk” 
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Aanmelden  

● In verband met mogelijk bronnen- en contactonderzoek moeten we een 

aanwezigheidsregistratie bijhouden. Op deze manier kunnen we ook aantonen dat we 

ons houden aan het maximaal aantal bezoekers dat aanwezig mag zijn.  

 In het kader hiervan moet u zich aan melden als u de samenkomst wilt bezoeken.  

● Dit kan steeds voor de eerstvolgende samenkomst via het aanmeldingsformulier op 

onze website: https://www.spaderegengemeente.nl/go/agenda/samenkomsten/ 

● Bij aanmelding geeft u aan dat u bekend bent met dit gebruiksplan en geen klachten 

heeft. Mocht dit toch het geval zijn, zult u hierop worden aangesproken door een 

bestuurslid. 

 

Ontvangst bij aankomst 
● Bij binnenkomst in de voorruimte zal een presentielijst liggen.  

● In de voorruimte staat een tafel met desinfectiemiddel en handdoekjes, die u zo nodig 

kunt gebruiken.  

● Er kan gebruik gemaakt worden van de garderobe. Er zijn voldoende kapstokken 

aanwezig. Laat voldoende ruimte tussen de jassen. 

 

Gebruik kerkzaal 
● De stoelen staan op 1,5 meter van elkaar. Echtparen en gezinsleden mogen bij elkaar 

zitten. Ook de stoelen worden voorafgaand aan de dienst gereinigd. 

● Voor het eerste gebruik en na elk getuigenis wordt de microfoon door de spreker  

ontsmet met hiervoor beschikbare reinigingsdoekjes. 

● Mondkapjes zijn binnen niet verplicht, maar mogen vrijwillig gedragen worden. 

 
Zondagschool  

• Voor de zondagschool hebben we een grotere ruimte ter beschikking met een kleine 

pantry. Vanaf 1 juli  kunnen we hier terecht met 10 kinderen en 2 leiders.  

 
Zang en muziek   

• Door de afstand die we tot elkaar houden is samenzang mogelijk. 

• De muzikanten en technici voor het bedienen van de beamer zitten op 1,5 meter van 

elkaar.  

 
Gebruik toiletruimte 

• Toiletgebruik is mogelijk, maar er is slechts 1 wc bij mannen en vrouwen 

toegankelijk. 

• De toiletten en deurklinken zullen voor aanvang van de dienst worden gereinigd. 

• Ook hoort u zelf uw handen na gebruik van het toilet grondig te wassen. 

 

https://www.spaderegengemeente.nl/go/agenda/samenkomsten/
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 Catering en ontmoeting 

• Conform de voorschriften van het RIVM wordt gezamenlijk eten en drinken 

afgeraden. Accres, de verhuurder van het wijkgebouw, heeft echter toestemming 

gegeven om beperkte catering te verzorgen. We zullen dus wel thee schenken, 

pakjes drinken verzorgen en er worden verpakte lunchpakketjes verzorgd en 

bijvoorbeeld verpakte koeken.  

• De richtlijnen met betrekking tot de anderhalf meter blijven gehandhaafd tijdens het 

gezamenlijk nuttigen van de thee en eigen lunch. 

 

 
Viering van het Avondmaal 

• De viering van het Avondmaal wordt voorbereid door personen met handschoenen 
en een mondkapje. Verder staat er voor ieder gemeentelid een apart bekertje wijn 
en apart stukje brood gereed om het avondmaal te gebruiken.  

• Uiteraard staat het u ook vrij zelf brood en wijn mee te brengen. 

  
Verdere informatie over de regels die Accres als beheerder van het wijkgebouw “Bolwerk” 

hanteert kunt u vinden op: 
Corona_protocol_Wijkcentra_6_november.pdf (mcusercontent.com) 

 

https://mcusercontent.com/f39b50fb9b4ccc31b46fa2607/files/e95d97c9-5fe2-8e9d-a463-

d64f22387809/Corona_protocol_Wijkcentra_6_november.pdf?utm_source=Afdeling+Sport+%2

6+Ontmoeten+oktober+2021&utm_campaign=4def67eab8-

EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_19_03_45_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_03f015

e0f0-4def67eab8-213265486 

 

 

Hartelijk dank voor uw medewerking! 
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