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Algemeen 

Dit protocol is opgesteld voor  gebruik in De Bron voor de bijeenkomsten van de Katholieke Bond voor 
Ouderen (KBO).  Hierbij is gebruik gemaakt van de laatste informatie en kennis van het RIVM en de 
overheidsbesluiten. Als basis voor dit protocol is gebruik gemaakt van het protocol dat geldt voor de 
vieringen in de H. Maria Koningin. 

Het protocol kan worden aangepast bij veranderende omstandigheden. 
Dit protocol is van kracht met ingang van september 2020. 
 
(Omwille van de leesbaarheid is in dit document gekozen voor de mannelijke vorm. Daar waar deze vorm 
staat, worden ook vrouwelijke medewerkers bedoeld.) 

Aanwezigen tijdens bijeenkomsten 
 

Voorafgaand, tijdens en na de bijeenkomst zullen de volgende personen aanwezig zijn: 
 
Vergaderingen: 
Het voltallige bestuur, bestaande uit vier personen 
 
Soos-bijeenkomsten 
4 personen van het bestuur en evenementencommissie 
1 bedienaar beamer/projector: alleen bij filmbijeenkomsten 
Totaal 5 personen. 
Maximaal 25 aanwezigen. 
 
Algemene Ledenvergadering 
Voltallig bestuur bestaande uit vier personen 
Leden van de KBO afdeling Krimpen en genodigden. 
 
Genoemde aantallen medewerkenden vallen buiten het aantal personen dat aanwezig mag zijn volgens de 
RIVM-norm. 
Deze personen dienen zich ook te registreren als zijnde aanwezig in de Bron. 
 
De registratie geschiedt op basis van een volledige KBO-ledenlijst. Bij binnenkomst worden de aanwezigen 
op de ledenlijst aangekruist. 
Indien het aantal aanwezigen  te veel is om de noodzakelijke afstand van 1,5 meter te waarborgen in de 
ontmoetingsruimte, dan  zal gebruik worden gemaakt van de kerkzaal. 
 
Iedereen wordt, met respect voor alle aanwezigen en volgens de RIVM-voorschriften, gevraagd of men 
geen coronaverschijnselen heeft. Daarnaast wordt de volgende informatie gevraagd: 

• of men als een (echt)paar komt 

• vast of mobiel telefoonnummer en e-mailadres. 
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Indien een (echt)paar) zich aanmeldt, telt ieder lid als een aanmelding. Zij kunnen in de ontmoetingsruimte 
bij elkaar zitten. 

Aankomst bij de kerk 
 

Bij aankomst bij het kerkgebouw dienen de leden 1,5 meter ten opzichte van elkaar in acht te nemen. Ter 
ondersteuning hiervan is tape op de grond aangebracht. 
Een (bestuurs-/of commissie-)lid zal met een tafel in de hal staan met de registratielijst en 
desinfecteermiddel.  
Iedereen wordt gevraagd of men (of een gezinslid thuis) geen coronaverschijnselen heeft; dit wordt op de 
registratielijst aangetekend. Indien sprake is van verschijnselen wordt de toegang geweigerd en 
geadviseerd contact op te nemen met de GG en GD voor een test. 
Iedereen wordt gevraagd de handen te ontsmetten. 
De garderobekasten zijn geblokkeerd. De Mariakapel is niet toegankelijk. In de ontmoetingsruimte wordt 
de gast ontvangen door één gastheer. Bij de ingang en de te gebruiken ruimte staan voor de volledigheid 
teksten met algemene richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus. Zie bijlage 2.  

Tijdens de bijeenkomst 
 

Tijdens de bijeenkomst kan het zijn, dat gebruik moet worden  gemaakt van het toilet.  
Leden kunnen gebruik maken van het invalidetoilet, de andere toiletten zijn afgekruist. De gebruiker van 
het toilet wordt conform de aangebrachte richtlijnen in het toilet, verzocht het toilet zelf te 
reinigen/desinfecteren. Na afloop van de bijeenkomst zal door of namens het bestuur de reinheid worden 
gecontroleerd en schoongemaakt. 
Tijdens de bijeenkomst is het toegestaan koffie, thee e.d. in de ontmoetingsruimte te gebruiken  met 
inachtneming van de social distance-regel. Aan het buffet, tussen de bedienaars achter de bar en de gasten 
zal voldoende afstand zijn. 

Vertrek uit de ontmoetingsruimte 
 

Aan het einde van de bijeenkomst  zal het bestuur de aanwezigen vragen te blijven zitten en de 
aanwijzingen voor  vertrek op te volgen.  

Nazorg na de bijeenkomst 
 

De volgende zaken worden schoongemaakt: 

• tafels en stoelen in de ontmoetingsruimte,  

• invalidetoilet 

• deurklinken. 

• Bar  

• gebruikt vaatwerk. Hiervoor zal bij voorkeur gebruik worden gemaakt van de vaatwasmachine. 
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Organisatie. 
 

Op welke datum starten de 
bijeenkomsten 

September 2020 

Beschermingsmiddelen Medewerkers en leden/gasten bepalen zelf of zij een mondkapje 
willen dragen. 

Sanitair gebruik in de kerk Het invalidetoilet is voor noodgevallen beschikbaar.  Overige toiletten 
worden afgesloten. 
Na gebruik van het toilet wordt de gebruiker gevraagd het gebruikte 
gedeelte zelf te reinigen. 

Microfoongebruik Het gebruik van een microfoon in de ontmoetingsruimte is 
toegestaan. Microfoon wordt schoongemaakt met een doekje met 
sterk verdunde alcohol; uiteraard met voorzichtigheid voor de 
“microfoonkop”. 

Stoelindeling van de te gebruiken 
ruimte 

1. De stoelopstelling zal afhankelijk zijn van het doel van de 
bijeenkomst. In ieder geval zal een ruimte van 1,5 meter tussen de 
stoelen worden gehandhaafd.  

2. (Echt)paren kunnen bij elkaar zitten. De opstelling kan dan worden 
aangepast. 

Beamerpresentatie Bij de filmbijeenkomsten en de Algemene Ledenvergadering kan 
beamer en scherm worden gebruikt. De apparatuur is eigendom van 
de KBO of leden. Waar nodig wordt deze voorafgaand, tijdens en na 
afloop gereinigd. 

Ontvangst en vertrek  
leden/gasten 

Besluit voor de bijeenkomsten: 
1. Leden moeten zich in de week voorafgaand aan de bijeenkomst 

telefonisch of per e-mail aanmelden bij het secretariaat KBO.   
2. Leden worden gevraagd minimaal 10 minuten voor de 

bijeenkomst aanwezig te zijn, zodat de leden op rustige wijze de 
ontmoetingsruimte in kunnen gaan. 

3. Leden/gasten ontvangen bij binnenkomst een op papier vermelde 
simpele tekst met de corona-voorschriften bij bezoek aan De Bron. 

4. Voorafgaand, tijdens en na de bijeenkomst zullen bestuurs-
/commissieleden aanwezig zijn; 
a. Eén in  de hal van De Bron met de lijst van namen. 
b. Eén in de ontmoetingsruimte om de leden naar hun plaats te 

verwijzen en een hand-out met richtlijnen te verstrekken.  
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Schoonmaken / desinfecteren na de 
bijeenkomst   

In principe is de vraag aan de bestuurs-/commissieleden hiervoor 
zorg te dragen. Uiteraard kan na de viering ook aan enkele 
aanwezigen gevraagd worden hierbij te ondersteunen. De reiniging is 
alleen nodig indien de ruimte binnen 24 uur opnieuw wordt gebruikt. 
Hiervoor dient de agenda van De Bron tevoren worden gecheckt. 

Ventileren ruimte De buitendeuren van de ontmoetingsruimte en hal zullen open staan 
om voldoende ventilatie te waarborgen, mits de 
weersomstandigheden dit veilig toelaten. 
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Bijlage 1: Uittreksel protocol van het bisdom Rotterdam 
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Bijlage 2  Richtlijnen ten behoeve van parochianen/leden/gasten KBO 
 

Tekst bij de ingang van De Bron 

RICHTLIJNEN TER BESTRIJDING VAN HET CORONAVIRUS 

Het is noodzakelijk om de verstrekte richtlijnen op te volgen. 

• Bent u verkouden of hebt u koorts? 
Wees wijs en ga naar huis. 
  

• Hoest en nies in de elleboog. 

• Gebruik papieren zakdoekjes. 

• Houd afstand van ten minste 1,5 meter.  

• Een horizontale lijn in de hal en kerk geeft de afstand aan. 

• Ontsmet handen bij binnenkomst met desinfecteermiddel. 

• U ontvangt aanvullende richtlijnen na registratie. 
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Tekst bij de ingang van de ontmoetingsruimte 

RICHTLIJNEN TER BESTRIJDING VAN HET CORONAVIRUS 

Het is noodzakelijk om de verstrekte richtlijnen op te volgen. 

• Bent u verkouden of hebt u koorts? 
Wees wijs en ga naar huis. 
  

• Hoest en nies in de elleboog. 

• Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze gelijk weg. 

• Houd afstand van ten minste 1,5 meter.  

• Een horizontale lijn in de hal en kerk geeft de afstand aan. 

• Ontsmet handen bij binnenkomst met desinfecteermiddel. 

• U ontvangt aanvullende richtlijnen na registratie. 
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tekst hand-out 

Aanvullende richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus 

Het is noodzakelijk om de verstrekte richtlijnen op te volgen. 

BINNENKOMST 

• In de hal zijn de toiletten niet beschikbaar. 

• Alleen in noodgeval kan het invalidentoilet worden gebruikt. 

• Er is geen garderobe beschikbaar. 

• De Mariakapel is afgesloten.  

• Er kunnen geen kaarsjes worden aangestoken. 

• Afstand bewaren. 

• Gezinsleden uit één huishouden mogen naast elkaar zitten. 

• Neem uw consumptiegeld bij het einde van de bijeenkomst in de hand en doe dat in de mand 

bij de uitgang. Voorkom rijvorming bij de uitgang. 

 

TOT SLOT: 

• Alleen in uiterste nood kan  gebruik worden gemaakt van het invalidentoilet.  

 

9 augustus 2020 
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Bijlage 3 Taakomschrijving gastheer/-vrouw  

RICHTLIJNEN GASTVROUWEN/-HEREN  
Voorkom dat onze Bron een bron van besmetting wordt. Onderstaande richtlijnen zijn dwingend 
voorgeschreven.  Eigen interpretatie is niet toegestaan. 
Er zijn twee personen nodig. 
1. bij de ingang om geregistreerde aanmeldingen te checken 
2. Bij de ingang van de ontmoetingsruimte voor het uitreiken van een hand-out  
 
Gastheer/-vrouw 1: Ingang:  

• Er is een lijst van het secretariaat.  

• naam controleren en afvinken. Gezondheidsvragen stellen: koorts, hoofdpijn, verkoudheid, 
overige verschijnselen gerelateerd aan corona/Covid-19. 

• Handen laten ontsmetten. 
 
Gastheer/-vrouw 2: ontmoetingsruimte  

• Hand-out uitreiken (gebruik latex handschoenen) 

• Beklemtoont de te houden afstand. 
 

 

 

9 augustus 2020 
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