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Corona maatregelen accommodatie Sport en Cultureel Centrum ’t Trefpunt in
Gorssel.
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De accommodatie volgt in grote lijnen de “richtlijnen” zoals bepaald door het
RIVM en de Rijksoverheid

Opening van het gebouw is mede gebaseerd op:
De urgentie voor bepaalde doelgroepen ter voorkoming sociaal isolement en/of om
inkomsten te behouden.
Het protocol:
Voorwaarde voor heropening is dat er een protocol voor coronamaatregelen aanwezig is.
Om Sport en Cultureel Centrum ‘t Trefpunt veilig te kunnen gebruiken is dit protocol
opgesteld.
Dit protocol is tot stand gekomen dmv het toepassen van de landelijke regelgeving
betreffende Corona. Het is bedoeld als leidraad voor het functioneren in een Corona
omgeving met daarbij behorende bezoekers. Het protocol is geldig vanaf 15 oktober 2020 en
is opgesteld door de beheerder en gecontroleerd door het bestuur van ‘t Trefpunt.
SCC ’t Trefpunt is eigendom van de gemeente Lochem en heeft een bestuur van 6 personen
welke zijn vastgelegd bij de Kamer van Koophandel ondernummer 4103927
Midden oktober is er overleg geweest met de heer Huizenga van de gemeente Lochem.
Hierbij is de afspraak gemaakt dat er voor opening van ’t Trefpunt de gemeente per mail het
protocol Corona 1.3.10 ontvangt, ter inzage.
Openingstijden:
’t Trefpunt is toegankelijk van 09.00 tot 00.00 uur.
Horeca, kleedkamers en douches zijn gesloten voor alle gebruikers.
Uitzondering betreft het gymnastiekonderwijs deze kunnen gebruik maken van de
kleedruimte. De douches blijven hierbij gesloten
De bezoekers/sporters gerelateerd aan ’t Trefpunt hebben dan toegang tot het
gebouw, mits gereserveerd op basis van een intekenlijst. De aanwezige c.q
dienstdoende medewerker controleert permanent op en of er groepsvorming optreedt
in een bepaalde locatie waar zich maximaal 30 personen mogen bevinden. Bij
dreigende overschrijding betreffende 30 personen worden zij verzocht het pand te
verlaten.
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Met de vaste commerciële huurders, welke een eigen locatie beheren, zijn afspraken
gemaakt betreffende gebruik toiletten en looproutes.
Het bestuur van ’t Trefpunt is verantwoordelijk voor het gebruik van het gebouw, de
gemeente Lochem is eigenaar van het gebouw. De contact persoon is de heer F.W.
Tuitert, “beheerder”.
De beheerder, in casu de heer F.W Tuitert is verantwoordelijk voor het beheer van ’t
Trefpunt. De eind verantwoordelijkheid voor het beheer ligt bij het bestuur van ’t
Trefpunt. De verantwoordelijkheid van het gebouw ligt bij de gemeente Lochem,
eigenaar van het pand.
In het gebouw zijn 5 commerciële huurders gehuisvest namelijk:
Graaf- Jantje, kinderopvang organisatie, contactpersoon mevrouw M. Baak 0629074289
Fitness Factory, fitness organisatie, contactpersoon de heer T. Wilgenhof 06-41141030
Yoin, yogastudio, contactpersoon mevrouw E. van der Veen 06-28130072
Prikpost Deventer ziekenhui, priklab, contactpersoon mevrouw I. Straalman 0570536263
TUI, reisbureau, contactpersoon mevrouw H. Bolink 06-18394463
Overige gebruikers:
Diverse verenigingen, clubs en ongeorganiseerde doe en denksporters (klaverjassers,
biljarters etc)

Bijlage’s commerciële huurders:
Graaf- Jantje, kinderopvang heeft een protocol, zie bijlage 1
Fitness factory, fitness heeft een protocol, zie bijlage 2
Prikpost Deventer ziekenhuis heeft een protocol, zie bijlage 3
Yoin, yogastudio Protocol niet aanwezig.
Tui, reisbureau heeft een protocol, zie bijlage 5

3 Routing en inrichting.
Een beperkte capaciteit en anderhalve meter afstand vragen om een aangepaste inrichting
en routing in en om het gebouw. Daarvoor maken we de volgende afspraken en treffen we
de volgende maatregelen
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Het buitenterrein
Het buitenterrein is vrij toegankelijk, inclusief de parkeerplaatsen voor en naast het gebouw.
Er is hier volop ruimte om buiten te zitten op muurtjes. Op het terras heeft ’t Trefpunt een
aantal zitplaatsen gecreëerd, dit betreft 2 banken.
Toegang tot het gebouw
Het gebouw is via de hoofdingang te betreden als ook om het gebouw te verlaten. De routing
is hierop aangepast via belijning op de grond.
Capaciteit
De capaciteit van het gebouw betreffende het horeca gebruik en sporthal is vast gesteld,
voor de Corona crisis op 900 personen.
Het bijhouden van de niet geregistreerde bezoekersaantallen is de verantwoordelijkheid van
de dienstdoende medewerker. Reguliere bezoekers/sporters worden geregistreerd op basis
van een volledige ledenlijst van de desbetreffende vereniging, club of ander vaste
samenstelling verband.
Route
De route door het gebouw is gemarkeerd door belijningnaar de overige commerciële
huurders, zie hiervoor de overige protocollen. De verkeersruimten hebben belijning voor het
inkomend en uitgaand verkeer. Hierbij zijn ook de tussen liggende ruimtes gemarkeerd om
op 1.5 meter te kunnen wachten indien noodzakelijk.
Inrichting ruimtes
Er is een ontvangst tafel, bij de entree geplaatst waar de bezoekers zich dienen te
registreren op de daglijst. Op deze tafel zijn des infectie middelen beschikbaar.
Sporthal
Vanaf 29 augustus zijn er weer mogelijkheden om sport te beoefenen in de sporthal.
Hierbij volgen we het volgende protocol:


Kleedkamers, gesloten.



Tribune, gesloten



Doucheruimte, gesloten



Senioren teamsport verboden.



Sporthal dient te worden betreden via de reguliere entree.



Bij verlaten van de sporthal dient de uitgang te worden gebruikt welke grenst
aan de verkeersruimte of wanneer me gebruik maakt van de kleedkamers via
de routing aangegeven op de vloer.



Voorafgaand, tijdens de rust en na afloop van de sportactiviteit dienen 18+ en
ouder 1.5 meter afstand te houden. Deze regel geldt niet voor onder de 18
jaar.
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De verenigingen/clubs geven op basis van een presentielijst/ledenlijst de
sporters weer inclusief telefoonnummer. Deze lijst dient indien mogelijk 1 dag
van te voren bij ’t Trefpunt te worden afgeleverd(mail) Uiterlijk op moment van
gebruik van locatie



Verenigingen/clubs desinfecteren zelf de gebruikte materialen welke daarna,
indien mogelijk, in een afgesloten kast worden opgeborgen.



De sporthal wordt elke ochtend gereinigd.

Plattegronden/foto’s corona maatregelen/belijning/inrichting Scc ’t Trefpunt.
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4 Zo treffen we extra maatregelen voor beheer en hygiëne
Het bestuur en beheer treffen extra maatregelen betreffende gebruik van toiletten. We
maken een aantal aanvullende afspraken en nemen een aantal maatregelen die zorgen
kunnen dragen voor een verantwoord gebruik.
Als extra bijlage 6, toegevoegd, het rapport van Croonwolters & Drost d.d 29 juni 2020
betreffende ventilatie en legionella.
’t Trefpunt is toegankelijk doormiddel van uitgegeven sleutels aan de commerciële partijen
die er zijn gehuisvest. Alle commerciële partijen c.q ondernemers hebben voor hun eigen
organisatie een (corona-)protocol opgesteld. Deze zijn als bijlage, indien beschikbaar,
toegevoegd.

Zo geven we instructies aan bezoekers en gebruikers voor gebruik horeca.
NVT.
Alle tafels en stoelen worden zsm na gebruik gedesinfecteerd door
dienstdoende/aanwezige medewerker. Toiletten/wastafels en dergelijke worden
schoongehouden en gedesinfecteerd zoals aangegeven in het protocol in punt 3.
Handgrepen van deuren in het horecagedeelte, verkeersruimten en zalen, zullen zsm
worden gedesinfecteerd na gebruik.
Op minimaal 4 strategische plaatsen zal er desinfecterende handgel worden geplaatst met
daarbij een keukenrol en afvalbak. Het afval zal elke dag worden verwijderd.
Gebruikt glaswerk zal worden gereinigd dmv spoelen met heet water in de afwasmachine.

5 Zo gaan we met elkaar om
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 toch 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 circa 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.

Dit verwachten we van onze bezoekers
Betreffende gereserveerde bezoekers in ’t Trefpunt verzoeken we vriendelijk doch dringend
de landelijke maatregelen betreffende Corona op te volgen. Verder zal bij binnenkomst de
bezoeker worden geattendeerd op “zelfwerkzaamheid” betreffende hygiëne.
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Door het gehele gebouw hangen affiches waarop we kennis geven betreffende de
“spelregels” in buurt en dorpshuizen, op gesteld door de federatie van Dorpshuizen.
Deze regels worden kenbaar gemaakt in het Nederlands.

De doelgroepen c.q organisaties en verenigingen die mogelijk weer gebruik gaan maken
van de accommodatie zijn:

5.1



Biljart(clubs)



Klaverjasvereniging



Harmonie, jeugdorkest



Sportverenigingen/Clubs

Huurders

Wij zullen alle geregistreerde huurders met klem vragen zich te houden de corona-regels in
het algemeen en het bijzonder hetgeen is benoemd in dit protocol. Bezoekers die zich niet
hieraan houden zullen verzocht worden de accommodatie te verlaten.
Mondkapjes zijn niet verplicht, aangezien ’t Trefpunt van mening is dat, de noodzakelijke 1.5
meter kan worden gewaarborgd.

6. Vervolgstappen:
We houden de landelijke richtlijnen en voorschriften goed in de gaten. Per 14 oktober zijn
nieuwe regels vastgesteld. Dit protocol is van toepassing totdat de richtlijnen veranderen.
Er zal op termijn worden geëvalueerd waarop essentiële wijzigingen zullen worden verwerkt
in het protocol.

Datum: 14 oktober 2020
Naam: F.W. Tuitert
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