
      

Reinigingsplan ‘Het Anker’ 
 
Genoemd plan 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.  
 
Voorbereidingen vóór aanvang van de activiteiten/verenigingsavonden: 
 

 Bij de ingang wordt er een tafel geplaatst met daarop flacons met 
ontsmettingsmiddel- en tissues en papieren zakdoekjes alsmede een 
voorziening om gebruikte doekjes in te deponeren. Alle bezoekers worden 
geacht deze middelen te gebruiken. Dit wordt begeleid door de leiding van de 
vereniging(en) die die avond een activiteit houden. 

 De toiletten mogen slechts in uiterste noodzaak worden gebruikt. Het toilet 
wordt dagelijks gereinigd en gedesinfecteerd. 
Ook zijn bij de toiletten ontsmettingsmiddelen aanwezig en papieren doekjes. 
 

Tijdens de activiteiten/verenigingsavonden: 
 

 Mocht het toilet toch worden gebruikt dan wordt het toilet direct ná gebruik 
gereinigd door degene die het toilet gebruikt. De leiding van de verenigingen 
worden verzocht met het kind mee te gaan naar het toilet zodat de toilet goed 
schoongemaakt wordt. 

o Toiletbril en deurklink(en) worden met een tissue met 
ontsmettingsmiddel gereinigd. 

o In de toilet worden Glorix doekjes gelegd. 
 
Na de activiteiten/verenigingsavonden: 

 De zaal wordt gereinigd /ontsmet om gereed te maken voor de volgende 
activiteit(en) 

o Alle tafels worden met ontsmettingsmiddel gereinigd. Van de stoelen 
wordt de rugleuning inclusief de 2 handgrepen (zijwaarts van het 
zitvlak) gereinigd. De leiding van de verenigingen zijn verantwoordelijk 
voor het schoonmaken van de betreffende zaal. Daarnaast dient ook de 
deurkruk bij de ingang van de gebruikte zaal schoongemaakt te 
worden. De beheersters van het Anker zorgen ervoor dat er 
spuitflacons(HARA) en doekjes in de keuken aanwezig zijn.   

o Microfoons, schermen, kasten, etc… worden met een doekje met 
ontsmettingsmiddel afgenomen daar waar ze met de hand in contact 
zijn gekomen. 


