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Gebruiksplan ‘t Anker 
 
Versie 1.4      Datum: 5 november 2020 
 
Dit gebruiksplan is een advies naar de kerkenraden van wijk 1 & 2 en het CHM en geactualiseerd op 
5 november 2020. Alle maatregelen zijn gebaseerd op en ondergeschikt aan de maatregelen en 
adviezen van het RIVM. Indien er wijzigingen zijn in dit beleid wordt dit document aangepast. 

1. Gebruik	tijdens	de	Eredienst	
In dit hoofdstuk wordt de gang van zaken rondom de eredienst(en) beschreven. 

1.1 Coördinatoren		
Gedurende de wekelijkse erediensten is het Anker in gebruik als oppas. De coördinator of 
deurwachter is iemand van de oppasdienst. Deze coördinator laat ouders geleidelijk het Anker binnen 
voor en na de dienst, zodat de onderlinge afstand goed bewaard kan worden. 
Ook wijst de coördinator mensen op de hygiëne maatregelen en andere regels in dit gebruiksplan. 
 
De coördinatoren dragen mondmaskers. 
 

1.2 Bezoek	wel/niet	toegestaan	
Conform RIVM advies wordt mensen met verkoudheidsklachten en mensen ouder dan 70 
geadviseerd thuis te blijven. Deze zullen echter niet worden weggestuurd, we adviseren mensen hun 
eigen verantwoordelijkheid daarin te geven. 
 
Iedere bezoeker wordt vriendelijk verzocht tijdens het verplaatsen in de ruimten en gangen een 
mondmasker te gebruiken. 
 

1.3 Wie	mag	er	gebruik	maken	van	het	Anker	
Alle ruimten kunnen worden gebruikt met inachtneming van 1,5 meter afstand en maximaal 30 
personen per ruimte. Er moet gebruikt worden gemaakt van verschillende ingangen. Per avond 
kunnen alleen meerdere bijeenkomsten plaatsvinden als tussendoor voldoende tijd (minimaal 20 
min.) beschikbaar is voor schoonmaak en ventilatie. 
 

1.4 Looproutes	
Bij oppasdienst is de hoofdingang in gebruik als ingang en de achteruitgang als uitgang, zodat er 
geen verkeer in tegengestelde richting elkaar kruist. Bij vergaderingen of andere samenkomsten 
wordt er gebruik gemaakt van verschillende ingangen als alle zalen gelijktijdig in gebruik zijn. Voor de 
grote zaal en het Honk zijn er aparte achteringangen. Voor de ruimte boven is er de hoofdingang. Het 
koor van de kerk is bereikbaar via de ingang bij het kerkelijk bureau. 
Het gebruik van de garderobe is niet toegestaan, bij vergaderingen een eventuele jas over de stoel 
hangen. Ontmoeting na afloop alleen buiten en uiteraard conform RIVM richtlijnen. 
 

1.5 Gebruik	toiletten	
Aangezien een verblijf in het Anker vaak relatief kort is adviseren we om het gebruik van toiletten 
alleen in geval van nood toe te staan. Als bij de oppas een van de kinderen naar het toilet moet gaat 
er een van de oppassers mee. 
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2. De	zalen	
2.1 Grote	zaal	inrichting	en	gebruik		

Maximaal 25 volwassenen in de grote zaal in vergaderopstelling (Zie figuur 1). Dit past met 1,5m 
afstand. Tot nader bericht van het RIVM kan geen gebruik gemaakt worden van de ‘activiteiten-
opstelling’ (Zie figuur 2) met max. 42 personen. Ramen en deuren zoveel mogelijk open houden voor 
optimale ventilatie. Ruimtes die niet in gebruik zijn worden afgesloten waar mogelijk om overbodig 
schoonmaakwerk te voorkomen. Voor het koffieschenken worden wegwerpbekertjes gebruikt. 
 

 
Figuur 1: Vergaderopstelling grote zaal 
 

 
Figuur 2: Activiteitenopstelling grote zaal 
 

2.2 Indeling	overige	zalen	
De opstelling in de zalen mag niet gewijzigd worden. Het aantal stoelen aan de tafels geeft het 
maximale aantal deelnemers aan. 
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Figuur 3: Zaal 3 
 

 
Figuur 4: Zaal 5 
 

2.3 Muziek	&	zang	
Zingen is ook in het Anker voorlopig niet toegestaan.  
 

2.4 Kinderopvang	
Kinderopvang in het Anker is mogelijk tijdens de erediensten, het aantal kinderen wordt door ouders 
opgegeven bij het inschrijven voor een dienst. De oppasgroep die normaal boven zit kan nu naar het 
Honk, of bij kleine aantallen naar de ruimte naast de trap naar het Honk. 

3. Reinigingsplan	
 
Bij binnenkomst van het Anker staat een tafel met desinfectiemiddel. Elke bezoeker wordt geacht 
zijn/haar handen schoon te maken. 
 
Tussen iedere groep worden de deurkrukken, stoelen, tafels, lichtknoppen en toiletten 
schoongemaakt. 
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In alle ruimtes is handdesinfectie middel aanwezig. 
 
Het gebruik van tafelkleden waar mogelijk vermijden, lege tafels zijn eenvoudiger te ontsmetten. 


