
 
 

Coronaprotocol Wijkvereniging Essesteijn – versie d.d. 25 september 2021 Pagina 1 
 

 
Er mag per 25 september weer alles in Wijkcentrum Essesteijn 
 
Het kabinet heeft meegedeeld dat er genoeg mensen zijn gevaccineerd om de 
coronamaatregelen verder te versoepelen. Een belangrijke wijziging voor de bezoeker 
van ons wijkcentrum is dat 1,5 meter afstand houden per 25 september niet meer 
verplicht is.  
 
Per zaterdag 25 september mag in ons wijkcentrum weer alles. Feitelijk mogen wij weer 
alle activiteiten aanbieden die gericht zijn op de kerntaak van onze wijkvereniging, 
namelijk de sociaal-maatschappelijke gemeenschapsfunctie.  
 
In ons wijkcentrum kunnen mensen gewoon even binnenlopen. Wij willen dat ons 
wijkcentrum een laagdrempelige voorziening is waar wijkbewoners (en overige 
belangstellende inwoners) – zowel ouderen als jongeren - elkaar kunnen ontmoeten en 
mee kunnen doen aan sociale-, culturele- en educatieve activiteiten, informatie kunnen 
ophalen en gebruik kunnen maken van voor hen relevante diensten. Bij zulke 
activiteiten is het vragen om een coronapas - gezien de huidige regels - volgens 
ons dan ook niet nodig. Voor evenementen, feesten en partijen hebben wij 
afzonderlijke regels. Welke dat zijn wordt verderop in dit protocol beschreven. 
 
Algemeen 
Het welzijn van onze bezoekers en onze vrijwilligers staat centraal. Om u tegen het 
coronavirus te beschermen volgt Wijkvereniging Essesteijn daarom consequent de door 
het kabinet vastgestelde regels en de RIVM richtlijnen om verspreiding van het 
Coronavirus te voorkomen. Onderstaand protocol beschrijft de voorwaarden die vanaf 25 
september 2021 gelden.  
 
Basisregels om verspreiding coronavirus te voorkomen 
Blijf de basisregels volgen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Mensen 
kunnen elkaar nog steeds besmetten. Ook na vaccinatie. De anderhalve meter afstand 
houden is weliswaar niet meer verplicht, maar het blijft belangrijk om wanneer dat kan, 
zoveel mogelijk afstand tot elkaar te houden. Een mondkapje is niet verplicht.  
 
Basisregels voor iedereen 

• Was vaak en goed uw handen. 
• Houd het liefst 1,5 meter afstand van anderen. 
• Blijf thuis bij aan corona gerelateerde klachten en laat u direct testen. 
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Was uw handen 
Was vaak en goed uw handen met water en zeep. Dan kunnen virusdeeltjes zich niet 
verspreiden. 

• Doe dit altijd als u thuiskomt of ergens op bezoek komt. 
• Raak uw gezicht zo min mogelijk aan. 
• Hoest of nies in uw elleboog. 
• Schud geen handen. 

 
Wijkvereniging Essesteijn vertrouwt er op dat iedereen deze adviezen 

consequent opvolgt. Als iedereen dat doet is er al veel gewonnen. 
 

 
Coronamaatregelen in het wijkcentrum 

 
Entree 
Direct na de toegangsdeuren van het wijkcentrum staat een tafel met een desinfecterend 
middel. Iedereen die het wijkcentrum binnen wil, kan hier bij binnenkomst zijn of haar 
handen ontsmetten voordat hij/ zij verder naar binnen loopt.  
 
Barvoorziening 
Onze bar (horeca) is weer volledig open. Een consumptie nuttigen doet u op een vaste zit 
plek aan een tafel, zitten aan de bar is niet toegestaan.  
 
Toiletten 
Voor het gebruik van de toiletten zijn geen regels opgesteld. Als het toilet bezet is, wacht 
dan netjes met voldoende afstand tot u aan de beurt bent. Handen wassen is bij 
toiletgebruik vanzelfsprekend.  
 
Ventilatie 
Een goede ventilatie is van groot belang. Daarom dienen de ventilatoren in de Fenix-zaal 
altijd aan te staan. Ook de andere ventilatie mogelijkheden moeten benut worden.  
De 2e toegangsdeur bij de hoofdingang (tochtsluis) en de toegangsdeur tot de Fenix zaal 
staan vast open (deurdranger staat uit). Indien de weersomstandigheden dat toestaan 
kunnen ook andere deuren van de te gebruiken ruimte worden opengezet. 
Bij vertrek moeten deze deuren wel weer worden gesloten. De dienstdoende vrijwilliger 
van het wijkcentrum zorgt bij opening voor ventilatie en bij vertrek dat de deuren goed 
worden afgesloten.  
 

 
Evenementen, feesten en partijen in het wijkcentrum 

 
Bij de wijkvereniging kunnen zalen worden gehuurd voor feesten en partijen. Ook 
organiseert de wijkvereniging evenementen die daarmee gelijk kunnen worden gesteld. 
Het meest sprekende voorbeeld is een dansmiddag met optreden van een band. Ook 
dergelijke  evenementen, feesten en partijen mogen onder voorwaarden weer in ons 
wijkcentrum plaatsvinden. 
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Het kabinet heeft bepaald dat bij bezoek aan plekken waar het drukker wordt, zoals de 
horeca, evenementen, poppodia, theaters en bioscopen, je een coronatoegangsbewijs 
nodig hebt. Om die reden stellen aan de bezoekers van evenementen, feesten en partijen 
ook wij die eis. Naast testen voor toegang, kunnen ook een vaccinatiebewijs of en 
herstelbewijs gebruikt worden als coronatoegangsbewijs. Deze drie mogelijkheden 
kunnen getoond worden in de CoronaCheck app.  
 
Consequentie is wel dat bezoekers (en vrijwilligers) van evenementen, feesten en 
partijen, die niet aan deze eis kunnen voldoen, niet naar binnen mogen! De organisator 
van de activiteit voert deze check op het coronatoegangsbewijs uit, en is er dus voor 
verantwoordelijk dat alle deelnemers aan de activiteit hieraan voldoen. 
 
 
Wat verwachten wij van de gebruikers zoals clubs en huurders? 
Van huurders en/of clubs, verenigingen en organisatoren van activiteiten wordt verwacht 
dat zij vooraf aan het bestuur van de wijkvereniging voldoende duidelijk maken dat aan 
dit protocol kan worden voldaan en welke maatregelen daartoe zo nodig door hen zijn of 
worden getroffen. Dat betekent dat ook vooraf duidelijk wordt aangegeven om welk 
aantal bezoekers/deelnemers het gaat en om welke begin- en eindtijd van aanwezigheid. 
Wij gaan er daarbij van uit dat alle deelnemers aan uw activiteit zich “vooraf” bij u 
hebben aangemeld en dat door u de gezondheidscheck is - of wordt - uitgevoerd. De 
gezondheidscheck is verplicht. 
 
 
Tot slot 
Alle bezoekers dienen zich te houden aan dit protocol. U dient als club, vereniging of 
organisator van een activiteit, er op toe te zien dat uw leden of bezoekers zich houden 
aan deze regels en eventueel corrigerend op te treden. Ook onze vrijwilligers zullen 
daarop toe zien.  
 
Voor bezoekers die deelnemen aan activiteiten die de wijkvereniging zelf organiseert 
neemt de wijkvereniging die verantwoordelijkheid op zich. De dienstdoende vrijwilliger(s) 
zullen toezien op het naleven van het protocol en zal bezoekers wijzen (als dat nodig is) 
op de geldende maatregelen mochten deze niet nageleefd worden. 
 
Dit protocol gaat in per 25 september 2021 en zal worden herzien zodra het kabinet 
besluit tot verdere versoepelingen (of versoepelingen terugdraait).  


