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Verslag ZOOM Sessie 11 juni 2020 

Het was voor BOKD de eerste keer dat wij een bijeenkomst op deze wijze organiseerden. We 

hebben de afgelopen weken gebeld met heel veel dorpshuizen en dorpsinitiatieven en geluisterd 

hoe het met ze gaat. Zoals het een goede Drent betaamt, hoorden we dat de boekhouding op orde 

is waardoor er wat lucht is maar ook gelatenheid. Omdat men gewoonweg niet weet wat wel en niet 

kan. Dat bracht ons op het idee om een avond als deze te organiseren. We nemen de sessie (met 

toestemming van de aanwezigen op en maken een verslag. Dagvoorzitter is Winanda Hoegen, 

namens BOKD. 

Na enkele technische en huishoudelijke mededelingen starten we met een voorstelrondje via de 

chatfunctie. Daarna komen de sprekers aan het woord. 

 

Paul van Schie, adviseur dorpshuizen BOKD 

Paul dankt iedereen voor het invullen van de enquête en geeft aan dat de eindrapportage volgende 

week klaar is. We zijn volop in gesprek met overheden over compensatie en ondersteuning. Dit is 

een moeizaam proces. 

Een aantal dorpshuizen hebben met ingang van 1 juni de deuren weer geopend en anderen gaan dat 

vanaf september doen. Daarmee komen jullie voor de vraag te staan: hoe gaan we dat organiseren? 

BOKD heeft samen met landelijke koepelorganisaties zoals de LVKK en LSA een voorbeeld protocol 

en coronaposter gemaakt. Dat zijn handige hulpmiddelen om na te denken hoe je dat met elkaar 

kunt organiseren. Maar bij de invoering van de maatregelen lopen jullie tegen hele praktische 

vragen aan: 

1. Is een corona-protocol verplicht? Antwoord: Nee, het is een handig hulpmiddel voor de 

inrichting van je dorpshuis. 

2. Kunnen activiteiten zoals biljarten, kaarten en andere activiteiten waarbij je gebruik maakt 

van dezelfde materialen doorgang vinden of mag dat niet? Antwoord: Er mag niks in 

competitieverband, recreatief mag het wel. 

3. Hoe zit het met de airco of ventilatie, mogen we die aanzetten of juist niet? Antwoord: 

Ventilatiesystemen hoeven niet aan bepaalde voorwaarden te voldoen, dus deze mag aan. 

Natuurlijk ventileren heeft wel de voorkeur. 

4. En als we iets niet goed hebben gedaan, krijgen we dan gelijk een boete of niet? Antwoord: 

Er wordt in de meeste gevallen eerst een waarschuwing gegeven. 

Bovenstaand zijn de vragen die we de afgelopen weken op ons af hebben gekregen. Dorpshuizen 

probeerden antwoord te krijgen van hun gemeente, Veiligheidsregio Drenthe en van ons. Gelukkig 

werden veel vragen beantwoord maar soms duurde het even of gaf een antwoord ruimte voor 

interpretatie.  

De Veiligheidsregio Drenthe heeft aan de Vereniging Drentse Gemeenten gevraagd om een 

werkgroep te formeren, bestaand uit medewerkers van gemeenten en de BOKD, met als doel buurt- 

https://www.bokd.nl/nieuws/eindrapportage-gevolgen-coronacrisis/
https://www.bokd.nl/nieuws/corona-protocol-buurt-en-dorpshuizen/
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en dorpshuizen te ondersteunen in de zaken waarvoor zij staan. De uitkomsten daarvan zijn het 

invulprotocol voor buurt- en dorpshuizen en een lijst met veel gestelde vragen en antwoorden. Deze 

lijst met veel gestelde vragen is terug te vinden op de website van de BOKD en als het goed is ook op 

die van jullie eigen gemeente.  

 

Synthia Jakobs, adviseur veiligheidszaken gemeente Midden-Drenthe 

Synthia geeft vanuit haar rol bij Veiligheidsregio bestuurlijke en juridische ondersteuning en draagt 

bij aan de totstandkoming van de lijst met veel gestelde vragen.  

Hoe gaat er gehandhaafd worden? Antwoord: Dorpshuizen kunnen een handhaver op bezoek 

krijgen. De handhaver toetst met de noodverordening in de hand. In de Noodverordening Drenthe 

zijn de regels van de rijksoverheid vertaald. Deze noodverordening staat op website VDR.  

De handhaver kijkt daarnaast of je je houdt aan je zorgplicht dat alle aanwezigen zich houden aan de 

1,5 meter afstand. Je kunt in je protocol goed laten zien aan de handhaver hoe je aan de zorgplicht 

wilt voldoen.  

De handhaver geeft eerst een tijdsperiode (dit kan bijv. 1 uur zijn) om aan de criteria te voldoen, om 

eventuele fouten herstellen. En hij zal uitleggen wat er moet veranderen. De handhaver komt 

controleren of de afspraak wordt nageleefd. Dan volgt mogelijk een boete (‘sanctie’) als je echt niet 

volgens de noodverordening handelt. 

In welke mate is bestuur verantwoordelijk voor huurders? De huurder is zelf verantwoordelijk 

voor zijn eigen deelnemers. Maak wel als bestuur afspraken met de huurder. Leg 

verantwoordelijkheden in het protocol vast! 

 

Annet Bos, Dorpshuis de Weidehoek in Wijster 

De Weidehoek is niet meteen 1 juni gestart. Het bestuur heeft gebruikers geïnformeerd dat ze 2 juni 

open wilden. Ze hebben het voorbeeldprotocol van BOKD eigen gemaakt. Dat is een aanrader, want 

je krijgt een handig stappenplan waar je zelf niet aan denkt. Je moet niet alleen nadenken over 

bezoekers, maar ook aan je eigen vrijwilligers. Het protocol is ook naar de gemeente gestuurd, die 

hebben ook akkoord gegeven. In het dorpshuis ligt ook een plastic protocol zodat men ter plekke 

kan lezen. Verder naar gebruikers en vrijwilligers. 

De biljarters wilden graag weer aan de slag, met hun is afgesproken om niet in verenigingsvorm te 

komen biljarten en er is vooraf afgesproken met hoeveel mensen ze komen en hoe laat. Daarnaast is 

afgesproken dat ze gebruik kunnen maken van hygiënemiddelen van het dorpshuis. Ze 

desinfecteren zelf. Twee man spelen, twee kijken naar de spelregels, twee zijn buiten om te 

wachten. 

Algemeen geldt dat gebruikers afspraken/activiteiten vooraf aankondigingen, telefonisch of per 

mail. Dan wordt ook gekeken welke zaal geschikt is en of het überhaupt kan plaatsvinden. Vraag: 

https://www.bokd.nl/nieuws/veelgestelde-vragen-dorpshuizen-mbt-openstelling/
https://www.vrd.nl/coronavirus-in-drenthe/actuele-maatregelen.html
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Zijn er groepen die niet bijeen willen komen? In de eerste week was iedereen erg afwachtend, nu 

komen steeds meer verzoeken voor vergaderingen en bijv. de seizoensafsluiting van de Vrouwen 

van Nu.  

Bij de bar en in de zaal is met plastic aangegeven wat 1,5 meter is. Er staan ook geen stoelen aan de 

bar. En in de foyer is een barrière met tafels gemaakt, want deze dient tevens als wachtruimte voor 

bloedprikken. De aangrenzende zaal wordt niet verhuurd om het bloedprikken niet in de weg te 

zitten. De grote zaal is opgesteld in een schoolklasformatie. Ze komen daar nu zelfs niet op de 30 

mensen, qua ruimte en 1,5 meter. Dus 100 per 1 juli gaat zeker niet lukken. Daar loop je ook enorm 

veel inkomsten mee mis. Het bestuur hoopt op nadere steunmaatregelen vanuit gemeente of rijk. 

Gebruiken jullie presentielijsten? Antwoord: Gebruiken ze niet, de gebruikers /huurders moeten dit 

zelf bijhouden. Zodat ook besmetting getraceerd kan worden. 

Wat voor maatregelen zijn er nog meer genomen? Antwoord: De kapstokken zijn met folie 

afgeplakt, die kunnen dus niet gebruikt worden. Ze gebruiken geen schermen bij de bar, de 

beheerster staat achter de bar en rondom de bar is een anderhalve meter lijn afgemeten en nog 

eentje voor de wachtrij.  

Advies Annet: Gezonde boerenverstand gebruiken. Je kunt alles als bestuur voorbereiden, maar het 

is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van bestuur en gebruikers. 

Nieuwe ideeën opgedaan door de coronacrisis? De Weidehoek heeft nog geen nieuwe activiteiten 

georganiseerd, maar denken wel over een eigen dorps-youtube kanaal. De vereniging van 

volksvermaak heeft al een pubquiz georganiseerd. Je zou dit half om half offline en online kunnen 

organiseren. 

 

Henk de Vries, MFC De Badde in Nieuw-Weerdinge 

Henk gaat verder in op het voorbeeld van het biljarten. De biljarters stellen een rooster op wie 

wanneer mag komen biljarten. Ze mogen met 7 man tegelijk komen. De scheidsrechter houdt de 

ballen bij, dus hij is de enige die ze aanraakt.  

Bij de entree van het dorpshuis is een statafel met hygiënemiddelen en een presentielijst die ze drie 

weken bewaren i.v.m. incubatietijd maar ook rekening houdend met privacy. Toevallig heeft het 

dorpshuis in april een automatisch openende deur gekregen, dus minder gebruik van deurkrukken.  

Hun protocol is samen met die van de biljartvereniging naar de gemeente gestuurd. Er komt een 

vernieuwde versie, want het is levend document in verband met nieuwe inzichten en 

versoepelingen. Hierop kwamen verwarrende uitspraken vanuit de gemeente, bijvoorbeeld of er wel 

of niet gebiljart mocht worden.  

Je bent als bestuur / beheer verantwoordelijk voor wat je bezoekers doen. Je ziet alleen niet 

alles, ben je dan ook verantwoordelijk? Als vrijwilliger moet je ruimte krijgen om zelf te handhaven 

op de afspraken. Dat valt niet altijd mee. Alle gebruikers krijgen hun protocol, maar hoeven nog niet 

te ondertekenen of ze het gelezen hebben. 
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→ Advies Synthia Jakobs: Wijs op de huisregels, daar moet je je aan houden. Wees daar duidelijk is. 

En communiceer dat jullie hier voor verantwoordelijk zijn. Je hebt als bezoeker ingestemd met de 

huisregels, zo niet dan verlaat je het pand. 

Hoeveel mensen mogen er aan een tafeltje? Antwoord: Aantal mensen aan tafel is door horeca 

zelf opgesteld, dus er zijn geen normen door het rijk. Je moet altijd 1,5 meter afstand houden. Daar 

wordt op gehandhaafd. Er is een uitzondering voor huishoudens. 

Mag je Yoga geven in het dorpshuis? Antwoord: Yoga valt onder sport. Op dit moment mogen alle 

binnensporten niet plaatsvinden. Sporten als biljarten, sjoelen en darten niet in competitieverband 

maar alleen recreatief. Er is nog gen duidelijkheid over versoepeling per 1 juli. 

Advies Henk: Geef een goede instructie aan je betaalde beheerders. Die komen zelf met vragen 

naar het bestuur. Je wilt als bestuur geen boete, maar vooral geen besmetting, dus dat staat voorop. 

Laten we hopen dat we allemaal verantwoordelijkheid nemen en dat je als bestuur laat zien dat je 

het wel serieus neemt richting handhaving. 

Nieuwe ideeën opgedaan door de coronacrisis? Het zomerseizoen staat er aan te komen, dus alles 

komt op een lager pitje te staan. 

 

Vragenronde, tips en trucs 

• We hebben aparte jeugdsoos en snackbar met eigen ingang. Dit staan in ons protocol 

als zelfstandige ruimtes en hebben dus elk eigen coronaregels. Mogen zij ook per ruimte 

30 mensen aanhouden?  Antwoord in dit specifieke geval: ze mogen elke ruimte 30 

personen toestaan. Deze regels zijn voor MFC’s vastgesteld. Dus het moet gaan om echt 

aparte ruimtes, zelfstandige units. Niet een zalencentrum met meerdere zalen. Gescheiden 

functies met eigen ingang. Twijfel je daar over, neem dan contact op met je gemeente.  

• De weidehoek heeft een reguliere donateursactie vervroegd ingezet, ook met het verzoek 

om de bijdrage te verhogen. Of als je nog geen donateur bent minimaal een eenmalige 

donatie te doen. Daar is veel op gereageerd. 

• Sport Drenthe heeft veel met seniorsportdocenten gesproken. Hoe krijgen we de mensen 

weer in de zaal? Ook grote groepen? Ze willen hier graag met dorpshuizen over nadenken. 

Hoe doe je dansen, sport en spel etc. Moeten we dubbele zaallasten betalen als we de 

groepen moeten opsplitsen? Om op de 7 personen per groep te komen is splitsing wellicht 

nodig. Info over het aanbod van Sport Drenthe.  

• Dorpshuis Wapse: We werken met vrijwilligers en betaalde krachten. Die laatste zitten in de 

NOW-regeling. We wachten af of we die per 6 juli weer aan mogen vragen. We missen veel 

inkomsten, 2500 euro vaste lasten. De muziekvereniging wil graag weer starten, veel leden 

gaan niet op zomervakantie en willen mogelijk in de zomer extra muziek maken en of het 

dorpshuis dit wil faciliteren. Ze zijn dit wel genegen. 

• Dorpshuis Wilhelminaoord: Het dorpshuis is ook wel weer even open. Inwoner en RTV-

verslaggever Andries Ophof organiseerde al drie keer een pubquiz. Nu ze open zijn denken 

mensen ook dat ze weer feestjes mogen organiseren. Mensen zeggen dat dit wel mag, maar 

https://sportdrenthe.nl/sport-verenigingen/
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je hebt je regels als dorpshuis. Ook voor veiligheid van personeel en vrijwilligers. Sommigen 

denken daar makkelijk over. Hoe ga je daar mee om? Antwoord: Een feestje is snel niet leuk 

als je zoveel afstand moet houden. Je kunt dit vooral door allemaal mensen aan tafels te 

laten zitten. Het is de vraag of je dat wilt.  

• Sport Drenthe: laatst stonden alle stoelen bij Van der Valk op 1,5 meter en lag er per stoel 

een tasje met hapjes en drankjes. Kan dit ook in dorpshuizen? Antwoord: Als je een feestje 

organiseert, val je onder horeca (eten en drinken schenken). Dan moet het zittend aan een 

tafeltje plaatsvinden. Dit geldt ook voor bijeenkomsten met kinderen zoals schoolklassen. 

 

Blijf ons informeren! 

Paul van Schie wijst iedereen nogmaals op de coronaposter die BOKD i.s.m. Dorpshuizen.nl heeft 

laten maken. We delen deze en andere informatie (zoals protocollen) na afloopt nog in de mail. Blijf 

ons informeren, want we hebben nu een link met VDR. 

Nazorgpakket 

We vonden het een zeer geslaagde bijeenkomst! Dank voor jullie betrokkenheid en succes de 
komende periode met de verdere openstelling van jullie dorpshuizen. Naar aanleiding van de online 
bijeenkomst van vandaag sturen we jullie: 

- de lijst met veel gestelde vragen en antwoorden van buurt- en dorpshuizen over de 
openstelling van buurt- en dorpshuizen per 1 juni jl. De afgelopen weken heeft een 
werkgroep van de Vereniging van Drentse Gemeenten (VDG) en BOKD aan deze lijst 
gewerkt om antwoord te geven op de vragen die Drentse gemeenten, Veiligheidsregio 
Drenthe en BOKD hebben ontvangen. Dit is een ‘levend document’ en zal worden aangepast 
zodra er nieuwe richtlijnen komen van het RIVM. Kijk voor meer info op: 
https://www.bokd.nl/nieuws/veelgestelde-vragen-dorpshuizen-mbt-openstelling/ 

- Op deze pagina vind je enkele voorbeeld-protocollen en ons invulprotocol. 
https://www.bokd.nl/nieuws/corona-protocol-buurt-en-dorpshuizen/ Wijkvereniging 
Oosterboer zou vanavond deelnemen, maar moest op het laatste moment afzeggen. Ze 
deelden wel hen protocol met ons (zie bijlage). In de bijlage tevens de protocollen van 
Wijster en Nieuw Weerdinge.  

- De corona-posters van dorpshuizen.nl download je hier https://www.bokd.nl/corona/gratis-
download-coronaposter-voor-buurt-en-dorpshuizen/ 

- De website van De Veiligheidsregio Drenthe en de Drentse noodverordening 
https://www.vrd.nl/coronavirus-in-drenthe/actuele-maatregelen.html 

- De website van Sport Drenthe met daarop het Drents Protocol buitensport 
https://sportdrenthe.nl/sport-verenigingen/ 

https://www.bokd.nl/corona/gratis-download-coronaposter-voor-buurt-en-dorpshuizen/
https://www.bokd.nl/nieuws/veelgestelde-vragen-dorpshuizen-mbt-openstelling/
https://www.bokd.nl/nieuws/corona-protocol-buurt-en-dorpshuizen/
https://www.bokd.nl/corona/gratis-download-coronaposter-voor-buurt-en-dorpshuizen/
https://www.bokd.nl/corona/gratis-download-coronaposter-voor-buurt-en-dorpshuizen/
https://www.vrd.nl/coronavirus-in-drenthe/actuele-maatregelen.html
https://sportdrenthe.nl/sport-verenigingen/

