
Gebruiksvoorschrift & richtlijnen ‘Het Anker’ 

   

 
Genoemd voorschrift is onderdeel van het gebruiksplan van de Hervormde Gemeente Streefkerk 

en is opgesteld met inachtneming van de voorschriften van het RIVM en de maatregelen van de 

overheid. Volgen van deze voorschriften is een voorwaarde voor het houden van 

activiteiten/verenigingsavonden in het verenigingsgebouw Het Anker. 

 

Onder ‘vereniging’ worden verstaan alle clubs, kringen, catechisaties, etc. 

 

Algemeen: 

 Bij de ingang van Het Anker beide handen desinfecteren. 

 Ga na binnenkomst direct naar de zaal waar de bijeenkomst plaatsvindt. Voorkom 

opstopping en samenscholing in de centrale hal. Dit geldt ook tijdens pauze en na afloop 

van de bijeenkomst. 

 Toiletgebruik alleen in uiterste noodzaak > na eventueel gebruik schoonmaken. 

 Na afloop van iedere activiteit wordt de gebruikte zaal/ruimte schoongemaakt volgens het 

Reinigingsplan door de desbetreffende leiding/vereniging (NIET door kinderen). In 

verband hiermee zit er minimaal 15 minuten tussen opvolgende activiteiten in dezelfde 

zaal. 

 Bij (lichte) klachten blijf thuis!  

 De zalen worden voor aanvang van de bijeenkomst door de beheersters ingericht en 

afgestemd op de samenstelling van de vereniging. 

 Gebruik keuken voor koffie/thee/frisdrank en het servies/glazen is toegestaan. De leiding 

zorgt voor het inruimen van de vaatwasser na afloop van de bijeenkomst. 

 Collecteren met uitsluitend eigen collectenbussen (per vereniging een eigen bus) is 

toegstaan. Indien mogelijk collecteer digitaal! 

 De leiding ziet toe op naleving van deze richtlijnen en grijpt in bij afwijkingen. 

 Neem je eigen bijbel/psalmboek mee. Liederen uit de liedbundel kopieren en tonen via de 

beamer (dit kan natuurlijk ook voor de psalmen en het bijbelgedeelte). 

 Geef elkaar de ruimte, hou je aan de richtlijnen vanuit de overheid/het RIVM, heb oog 

voor elkaar en begrip voor deze maatregelen! 

 

Bezoekers > 18 jaar: 

 1,5m afstand. 

 Zingen NIET toegestaan. 

 Laat de tafels staan waar ze staan! Ga hier niet mee slepen! Voor eventuele groeps-

besprekingen is het toegestaan de stoelen te verplaatsen maar zorg voor de 1,5m afstand! 

Maak eventueel kleinere groepen. 

 Indien er activiteiten worden georganiseerd waar men met de auto heen moet dan is het 

dragen van een mondkapje verplicht (geldt alleen >18 jr)! 

 

Bezoekers/kinderen < 18 jaar: 

 1,5m afstand is niet van toepassing. 

 Zingen WEL toegestaan. 

 Ouders die kinderen komen brengen blijven buiten en dragen de kinderen over aan de 

leiding voor de ingang van Het Anker.  

 

 

Deel deze informatie met uw leden! 


