Gebruiksplan kerkgebouw

Gemeente: BOEI 90
Betreft gebouw: Wateringse Veld College
Versie: 0.1
Datum: 21 september 2020

Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals
gepubliceerd door Protestantse Kerk in Nederland. Dit gebruiksplan is een uitwerking
van deze richtlijnen.
De regelgeving is sterk aan verandering onderhevig. Dit gebruiksplan wordt bijgesteld
zodra hier aanleiding voor is.
versie 3.0 (17 juli 2020)
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Doel en functie van dit gebruiksplan
Hier beschrijft u als kerkelijke gemeente de algemene doelstellingen en
functies van het gebruiksplan. Vul onderstaande tekst aan, zodat deze past bij
uw eigen situatie.
1.1 Doelstelling in het algemeen
Met dit gebruiksplan willen we:
● bijdragen aan het terugdringen van de verspreiding van het coronavirus. Als
kerk willen we daarin onze verantwoordelijkheid nemen;
● bijdragen aan het beschermen van de meest kwetsbaren. We zien het maken
van goed doordachte keuzes als een vorm van naastenliefde;
● volop kerk zijn vanuit ons (kerk)gebouw en vanuit onze huizen. We willen
verbinding blijven zoeken met God, zijn Woord en met elkaar om toegerust in de
wereld te staan.
1.2

Functies van dit gebruiksplan
1. We beschrijven hierin de inrichting, organisatie en procedures tijdens de
zogenoemde controlefase van de coronacrisis;
2. De mensen die meewerken aan het voorbereiden en organiseren van
samenkomsten zullen we op basis hiervan instrueren;
3. Op basis van dit plan zetten we de communicatie op naar alle betrokkenen
binnen en buiten onze gemeente;
4. Dit plan is online te vinden op de website en op papier in ons kerkgebouw
aanwezig. We zijn hiermee aanspreekbaar voor bijvoorbeeld de
veiligheidsregio.

1.3

Aantal bezoekers
● Vanaf 1 juli 2020 mag er een onbeperkt aantal mensen aanwezig zijn bij
kerkdiensten mits de 1,5 meter onderling gehandhaafd wordt. Triage (mensen
van te voren vragen of ze symptomen van covid-19 vertonen) is verplicht bij
meer dan 100 mensen binnen en meer dan 250 mensen buiten.

1.4

Algemene afspraken
Wij vinden ontmoeting, gesprek en nabijheid belangrijk. Toch willen we in het
kader van onze doelstelling:
● anderhalve meter afstand houden tussen mensen die niet tot hetzelfde
huishouden behoren;
● alle mensen die ziek of verkouden zijn dringend verzoeken om thuis te
blijven;
● alle mensen die koorts hebben dringend verzoeken om thuis te blijven, samen
met anderen uit hun huishouden;
● alle mensen, die verplicht zijn tot quarantaine dringend verzoeken om thuis te
blijven
● de samenkomsten zo inrichten dat we op het gebied van organisatie, routing
en hygiëne voldoen aan de richtlijnen en voorschriften van de overheid / het
RIVM en de vanuit het landelijk kerkverband aangereikte richtlijnen;
● op de hoogte blijven van ontwikkelingen en aanwijzingen. We leren, evalueren
en stellen bij vanuit de praktijk. Dat betekent dat we dit gebruiksplan
regelmatig actualiseren.
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2 Gebruik van het kerkgebouw
2.1 Meerdere gebruikers / meerdere diensten op een zondag
Er zijn geen overige gebruikers van het Wateringse Veld College op zondag in dezelfde
ruimte. We maken ook geen gebruik van meerdere bijeenkomsten op 1 dag, dit deden
we voorheen ook al niet.
2.1.1 Aanvangstijd voor de bijeenkomst
De aanvangstijd van de bijeenkomst is, als gebruikelijk, 11.00 uur.
2.2

Gebruik kerkzalen

2.2.1 Plaatsing in de kerkzaal
We maken gebruik van het auditorium, in plaats van de aula. Voordeel van het
auditorium is, dat het groter is dan 1.000 m3 en dat er dus gezongen mag worden. Ook
is hier de ruimte beter in te delen en kan de anderhalve meter beter gehanteerd
worden.
De ruimte is ruim en voorzien van stoelen. Deze stoelen moeten op z’n plek gezet
worden door het zaalteam. We kunnen plekken creëren waarbij de anderhalve meter
maatregel in acht genomen kan worden.
Op het podium wordt de band gepositioneerd, dusdanig dat ook zij anderhalve meter
afstand kunnen houden.
Achterin het auditorium wordt de muziek georganiseerd (geluidsman). Hiernaast zal ook
de beamer worden aangestuurd.
2.2.2 Capaciteit in een anderhalvemeter-situatie
De capaciteit van de zaal is dusdanig groot, dat er normaliter gemakkelijk 300 – 350
mensen in de zaal terecht kunnen. BOEI 90 heeft echter bij lange na niet zoveel
bezoekers. Het aantal bezoekers bij BOEI 90 zal maximaal op 75 liggen. Met dit aantal
is ook rekening gehouden in de berekeningen van het reproductiegetal en of zingen
verantwoord is.
Via het registratiesysteem zien we of we het maximaal aantal bezoekers van 75 zullen
overschrijden.
2.2.3 Zalen: normale capaciteit en aangepaste capaciteit
Beschrijf hier de normale capaciteit en aangepaste capaciteit van uw kerkzalen.
Zaal

Normaal gebruik

Aangepast
gebruik per 1
juli

Aula

kerkdiensten en
gemeentevergaderingen
100 zitplaatsen

Niet in gebruik

Auditorium

Niet in gebruik

Zaal voor de
bijeenkomst,
maximaal 100
bezoekers.
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3 Concrete uitwerking
3.1
3.1.1

Wateringse Veld College
Routing

Binnenkomst van Wateringse Veld College en auditorium
● De parkeerplaatsen van het WVC zijn geopend, net als de fietsenstalling
● Er kan gebruik gemaakt worden van de diverse trappen naar boven. Hier moet
men zelf de anderhalve meter aanhouden tot elkaar.
● Bij de hoofdingang van het WVC staan gastheren / -vrouwen
● De deuren zijn geopend, zodat mensen geen deurklinken of klapdeuren hoeven
aan te raken
● De gasten wordt verzocht zich te registreren (te gebruiken pennen en gebruikte
pennen apart houden)
● In de gang naar het auditorium staat halverwege een tafel met desinfecterend
middel
● Er is geen garderobe, jassen mee naar de plek
● Er wordt geen koffie vooraf gedronken, er is geen catering
● Er loopt iemand met de gasten mee naar hun plek (die ter plaatse wordt
toegewezen)
Het verlaten van het Wateringse Veld College
● De uitgang is aan de achterzijde van het auditorium (nooduitgang)
● Mensen wordt verzocht de zaal te verlaten via de achterste rijen naar voren toe
● Er wordt geen koffie gedronken na afloop
● Bezoekers wordt verzocht de zaal te verlaten en meteen naar buiten te gaan,
naar de fietsen, auto’s en niet meer na te praten in de omgeving van de
looproutes.
3.1.2 Gebruik van de ruimte om het Wateringse Veld College
Groeperen is niet toegestaan. Men dient te komen om te gaan zitten en daar de
bijeenkomst mee te beleven. Na afloop gaat men weer naar huis. Indien nodig: houdt
altijd de anderhalve meter aan.
3.1.3 Garderobe
Er is geen garderobe, mensen houden hun jassen aan of bij zich
3.1.4 Parkeren
Er is ruimte genoeg voor parkeren en de fietsenstalling is ook ruim genoeg om de
anderhalve meter te hanteren.
3.1.5 Toiletgebruik
Check of er iemand aanwezig is en houdt altijd anderhalve meter afstand.
3.1.6 Reinigen en ventileren
Na afloop wordt er als gebruikelijk gereinigd en zal door de schoonmaakploeg van het
Wateringse Veld College maandag weer gedesinfecteerd worden.
Ventilatie door middel van deuren open zetten.
3.2
3.2.1
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Avondmaal
Er wordt vooralsnog geen Avondmaal gevierd. Als dat toch gedaan wordt, dan wordt dit
mogelijk gemaakt door een tafel voorin, waarin mensen in rijen (van achter uit naar
voren) het brood en wijn ophalen en weer meenemen naar hun eigen plaatsen.
Brood wordt gesneden met handschoenen aan, de wijn / het druivensap wordt in kleine
plastic bekertjes gedronken, die na afloop worden weggegooid.
Doop
Er wordt vooralsnog niet gedoopt.
3.2.2 Zang en muziek
Sinds 1 juli is zang als onderdeel van godsdienst en levensovertuiging weer toegestaan,
mits de RIVM-richtlijnen worden opgevolgd. Als kerkenraad dient u af te wegen of
zingen in uw kerkgebouw verantwoord is of niet.
Dat hangt af van het aantal bezoekers dat in een van de risicogroepen, bijvoorbeeld
‘kwetsbare ouderen’, valt. En van de grootte van uw kerkgebouw en de mogelijkheden
dit goed te kunnen ventileren.
Op www.eerstehulpbijventilatie.nl kunnen kerkenraden met behulp van een online
rekenmodule eenvoudig zien of het kerkgebouw van de gemeente geschikt is om te
zingen.
Zie verder https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/samen-zingen-in-kerkdienstenweer-mogelijk/.
Het leiderschapsteam heeft op grond van de bovenstaande informatie besloten om:
X
Met ingang van 27 september 2020 een try-out te organiseren met samenzang
tijdens de bijeenkomst in Wateringse Veld College.
Het leiderschapsteam heeft hierbij alle randvoorwaarden in overweging genomen die in
het protocol van de Protestantse Kerk in Nederland zijn vermeld, met inbegrip van de
daarin vermelde adviezen van RIVM.
X
Het leiderschapsteam heeft bij zijn beslissing gebruik gemaakt van de rekenhulp
en informatie die wordt aangeboden via www.eerstehulpbijventilatie.nl.
Hierbij zijn de volgende gegevens over het kerkgebouw ingevoerd:
-

Aantal personen op basis van 1,5 m protocol
Ruimtevolume (m3) (kerkzaal)
Capaciteit mechanische ventilatie (m3/uur

: 75
: 3.000
: 1.500

-

Tijdsduur van de kerkdienst (uur)
Tijdsduur van de gemeentezang (minuten
Ouderdom kerkgebouw

:1
: 20
: 2008

De rekenhulp gaf op grond van deze gegevens de volgende uitkomst
Besmettingsrisico
Reproductiegetal R0
Aantal personen conform ‘klasse A ventileren’

: 1%
: 1.0
: 74
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3.2.3 Collecteren
Er wordt niet gecollecteerd via de gebruikelijke blikjes. Mensen wordt gevraagd een
bijdrage te leveren via een overboeking / QR-code.
3.2.4 Koffiedrinken en ontmoeting
Vooralsnog wordt er geen koffie gedronken, voor en/of na de bijeenkomst.
3.2.5 Kinderoppas en kinderwerk
Er is kinderwerk. Kinderoppas wordt door ouders zelf georganiseerd, er is een aparte
ruimte beschikbaar.
Kinderwerk gaat via de eigen (aparte) ruimtes, leslokalen, waarin gemakkelijk de
anderhalve meter gehanteerd kan worden.
3.3 Uitnodigingsbeleid
De gebruikelijke mensen worden via de mail uitgenodigd. We verwachten niet een extra
toeloop, eerder minder toeloop dan anders omdat mensen toch wat voorzichtiger zijn.
Er is een registratiesysteem bij de voordeur, waardoor alle aanwezigen (met naam)
worden geregistreerd. Ook worden daar de standaard vragen gesteld, die de mensen
moeten beantwoorden. Het spreekt voor zich, dat bij beantwoording van een van de
vragen met een “Ja”, dat de desbetreffende persoon niet naar binnen kan.
In de aankondigingsmail zal dit worden medegedeeld.
Coördinator voor de try-out is Remco van der Wal.
3.3.1 Ouderen en kwetsbare mensen
In de bijeenkomsten zal extra rekening worden gehouden met ouderen en kwetsbare
mensen. Hierbij valt te denken aan communicatie, situering van de plaatsen en ruimte
om hen heen.

3.4

Taakomschrijvingen

3.4.1 Coördinatoren
BOEI 90 is een kleine gemeenschap. Het is niet echt nodig om coördinatoren aan te
wijzen, die vervolgens herkenbaar zijn. De try-out zal dit ook wel uitwijzen, mocht het
nodig zijn, dan zullen we de afspraken hieromtrent aanpassen.

3.4.2 Leiderschapsteam en voorganger
Het leiderschapsteam zal aanwezig zijn. De voorganger is Robin Bulsing, onze eigen
buurtdominee. Omdat dit een try-out betreft, zal dit later formeel worden ingevuld.

3.4.3 Techniek
Desinfectering bij binnenkomst
Stoelen in het auditorium zoveel als mogelijk in baksteenformaat (vergroten ruimte).
Aanwijzingen vanuit de gastheer (zingen is mogelijk, maar mag men gaan staan?)
Ontsmetting / schoonmaken
3.4.4 Muzikanten
De muzikanten zijn (zoveel als mogelijk) afkomstig uit 1 gezin. Op het podium is
anderhalve meter prima hanteerbaar.
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3.5

Tijdschema

Wanneer

Wat

Wie

zondag
9:00

Deuren van het gebouw open
Ventileren
Muziekteam verzamelen
Geluidsteam verzamelen

Zaalteam
Muziekteam
Geluidsteam

9.15

Klaarzetten stoelen

Zaalteam

9.15

Oefenen in lerarenkamer

Muziekteam

9.15

Klaarzetten geluid / boxen etc.

Geluidsteam

9.30

Entree klaarzetten (tafels + registratie
+ pennen)

10:00u

Gastheren / -vrouwen aanwezig

Gastheren / -vrouwen

10.15

Doorspreken bijeenkomst met elkaar

Alle teams / Remco

11:15

Afsluiting dienst
Ventileren
Reinigen:
- stoelen en tafels
- toiletten en deurklinken reinigen
Reinigen mengtafel, microfoons, laptop

Geluidsteam

WVC afsluiten

Zaalteam

4 Besluitvorming en communicatie
4.1 Besluitvorming
Via het leiderschapsteam besluiten of dit plan akkoord is. Via vergadering dinsdag 22
september besluitvorming.
Tevens voorleggen aan Stichting BOEI 90 (commissie van beheer).
4.2

Huisregels
●
●
●
●
●
●
●

4.3

Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden.
Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
Volg altijd eventuele aangewezen looproutes.
Samenzang is toegestaan
Volg de aanwijzingen op van coördinatoren.
Geen ontmoeting en consumptie na afloop
Het bezoek aan het toilet in het WVC tot een minimum beperken
Communicatie

●

Algemene huisregels en uitleg werking van de bijeenkomst wordt via de
uitnodigingsmail gecommuniceerd door het communicatieteam.
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●
●
●

●
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Via de gastheren / -vrouwen bij de ontvangst (entree) van het Wateringse Veld
College worden de gezondheidsvragen gesteld en beantwoord door de bezoekers
Via de gastheren / -vrouwen worden de plaatsen aangewezen en de bezoekers
verteld wat er van hen wordt verwacht
De gastheer zal bij aanvang van de bijeenkomst en vlak voor het einde van de
bijeenkomst de huisregels nogmaals vertellen en de bezoekers oproepen zich
hier t.a.t. aan te houden
De huisregels worden uitgeprint en opgehangen op diverse plaatsen in het
Wateringse Veld College

