
Gebruiksplan Wingerd 20/21 
 

 

Het winterseizoen 20/21 staat voor de deur en het verenigingswerk kan ondanks de 

coronacrisis grotendeels weer van start gaan. Om het gebruik van verenigingsgebouw De 

Wingerd verantwoord en volgens de regels te laten verlopen zijn verschillende 

coronamaatregelen genomen. In dit gebruiksplan wordt op een rij gezet welke richtlijnen en 

regels we als Hervormde Gemeente te Linschoten aanhouden. Hierbij sluiten we aan (en 

nemen we over) een groot deel van de richtlijnen die de Protestantse Kerk in Nederland 

heeft opgesteld en vullen we aan waar nodig.  

 

Algemeen 

Voor de binnen activiteiten gelden de volgende basisregels. Kinderen en jongeren tot 18 jaar 

hoeven onderling geen afstand te houden. Er mogen per bijeenkomst maximaal 20 

volwassenen aanwezig zijn (zaal 4+5). In de kleinere ruimte (zaal 2) is plaats voor 8 

volwassenen en in de consistoriekamer (zaal 1) 5 volwassenen. De zolder (zaal 3) wordt niet 

gebruikt in door beperkte ventilatiemogelijkheden. Voor gemeenteavonden en grotere 

groepen kan worden gekeken of het kerkgebouw zelf gebruikt kan worden. De Wingerd 

wordt voor een groot deel gebruikt voor het jeugdwerk. Hier gaat (naast algemene 

maatregelen) ook de meeste aandacht naar uit in dit gebruiksplan. Hieronder worden de 

algemene maatregelen en richtlijnen genoemd. Daarna worden specifieke maatregelen en 

aandachtspunten voor de verschillende leeftijdsgroepen en bijhorend verenigingswerk 

beschreven. De precieze dagen en momenten waarop het jeugdwerk plaats zal vinden zijn 

terug te vinden in de kerkklanken van september (bewaarnummer). 

 

• Desinfectie is aanwezig bij de ingang; 

• Ruimtes worden zoveel mogelijk geventileerd; 

• Maak bij het van binnen naar buiten gaan gebruik van de doorlooproute zoals 

aangegeven op de vloer; 

• Ouders zoveel mogelijk buiten laten wachten wanneer ze kinderen komen halen of 

brengen. Dus zoveel mogelijk buiten blijven ook als het bijvoorbeeld koud is; 

• Haal- en brengmomenten zijn kort. Informatie over kinderen/ jongeren kan 
bijvoorbeeld via de digitale weg of telefonisch, om dit niet uitgebreid te hoeven 
bespreken tijdens het brengen en halen.  

• Extra aandacht voor het op tijd stoppen/sluiten van de bijeenkomst in verband met 
wachtende ouders. Dus liever ook niet te vroeg om te voorkomen dat men gaat 
wachten/hangen en minder rekening houdt met de richtlijnen; 

• Jongeren hoeven geen 1,5 meter afstand te houden, maar gebruik wel het gezonde 
verstand. 18+ altijd 1,5 meter afstand laten houden ook wanneer men bijvoorbeeld 
uiteengaat in groepjes; 

• In grote groepen (zoals bij de start van JV of catechese) altijd zaal 4 & 5 samen 

gebruiken (tussenwand dus openlaten tussen de twee zalen); 

• De zolder zo min mogelijk gebruiken (dit omdat deze erg laag is en weinig 

ventilatiemogelijkheden heeft); 

• Bijeenkomsten zijn zoveel mogelijk gepland op verschillende dagen, bij meerdere 

bijeenkomsten op een dag moeten tussen de bijeenkomsten door de stoelen/ 

armleuningen, tafels en eventueel Bijbels gedesinfecteerd worden; 



• Laat jassen meenemen en ophangen over de eigen stoel. Bij regen wel op de gang 

ophangen maar uit elkaar zodat ze niet tegen elkaar aan hangen. 

• Het bezoek aan het toilet moet tot een minimum beperkt worden. Vraag iedereen 

daarom zoveel mogelijk thuis nog naar het toilet te gaan. Toiletten dienen indien 

gebruikt na afloop van iedere bijeenkomst te worden schoonmaakt (door de leiding). 

Er zijn extra reinigingsmiddelen beschikbaar.  

• Zingen mag tot 12 jaar altijd, en voor alle leeftijden beperkt in zaal 4+5 als de 

ventilatie aan staat (knop zit bij de ingang van de grote zaal). Verder wordt zingen 

afgeraden. Een mooi alternatief is om een lied af te laten spelen. 

• Tenslotte: Voor het gebruik van alle ruimtes zijn verder (voor zover niet benoemd) de 

voorschriften van het RIVM van toepassing. 

 

Oppasdienst: 0-4 jarigen 

Breng- en haalmomenten, contact met ouders: 

• Laat kinderen voor zover mogelijk door één volwassene brengen, dus zonder extra 

volwassenen of kinderen, die daar geen opvang gebruiken.  

• Beperk het contact tussen kinderen uit verschillende groepen, tussen kinderen en 

ouders en tussen ouders onderling zoveel mogelijk.  

• Laat de ouders via de hoofdingang naar binnen komen en de looproute aanhouden 

waarbij ze via de zijdeur het gebouw weer verlaten. 

• Denk hierbij aan:  

o Spreiding in haal- en brengmomenten  

o In etappes brengen van kinderen en/of maximum aantal ouders tegelijk naar 

binnen  

• Denk er ook over na hoe de overdracht van het (jonge) kind van ouder naar de 

vrijwilliger kan plaatsvinden met inachtneming van de 1,5 meter afstand. Bijvoorbeeld 

door een ouder het kind in een Maxi-Cosi, in een wipstoeltje of op een speelkleed te 

laten zitten/neer te leggen en afstand te nemen zodat de vrijwilliger het kind kan 

oppakken. De emotionele veiligheid dient bovenal te worden gewaarborgd. Oudere 

kinderen kunnen bijvoorbeeld op het plein worden opgehaald. 

Tijdens de opvang: 

• Tussen vrijwilligers en kinderen is het niet nodig om 1,5 meter afstand in acht te 

nemen.  

• Jonge kinderen zijn vaak verkouden, daarom mogen kinderen van 0 tot 4 jaar en 

kinderen in groep 1 of 2 van de basisschool ook met een neusverkoudheid naar de 

oppasdienst. (Als het kind ook andere COVID-19 klachten heeft zoals koorts, of als 

één of meerdere huisgenoten van het kind koorts of benauwdheidsklachten hebben, 

dient het kind thuis te blijven.) 

• Als een kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is, dan is dit bekend bij 

de ouder(s) van het kind. Het kind mag dan gewoon naar de oppasdienst. Neem bij 

twijfel contact op met de ouder(s). 

• Beperk het contact tussen kinderen uit verschillende groepen. 

• Zorg dat de binnen- en buitenruimte waar de opvang plaatsvindt het toelaat om 1,5 

meter afstand te bewaren tussen volwassenen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de 

inrichting van de ruimte of door activiteiten in groepjes (onder begeleiding van 1 

vrijwilliger) te doen. 

 

  



Jeugdclubs en zondagsschool: 4-12 jarigen 

Breng- en haalmomenten, contact met ouders: 

• Laat kinderen door één volwassene halen of brengen, dus zonder extra volwassenen 

of kinderen, die daar geen opvang gebruiken.  

• Beperk het contact tussen kinderen uit verschillende groepen, tussen kinderen en 

volwassenen en tussen ouders onderling zoveel mogelijk. Denk hierbij aan:  

o Spreiding in haal- en brengmomenten  

o In etappes brengen van kinderen en/of maximum aantal ouders tegelijk naar 

binnen indien nodig 

o Let op dat ouders (buiten) ook 1,5 meter afstand houden 

Tijdens de activiteit: 

• Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter 

afstand te houden.  

• Jonge kinderen zijn vaak verkouden, daarom mogen kinderen van de 

basisschoolleeftijd ook met een neusverkoudheid op zondagsschool komen. (Als het 

kind ook andere COVID-19 klachten heeft zoals koorts, of als één of meerdere 

huisgenoten van het kind koorts of benauwdheidsklachten hebben, dient het kind 

thuis te blijven.) 

• Als een kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is, dan is dit bekend bij 

de ouder(s) van het kind. Het kind mag dan gewoon naar de kinderclub of 

zondagsschool. Neem bij twijfel contact op met de ouder(s). 

• Zorg dat de ruimte het toelaat om 1,5 meter afstand te bewaren tussen volwassenen. 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan de inrichting van de ruimte of door activiteiten in 

groepjes (onder begeleiding van 1 vrijwilliger) te doen. 

  

Jeugdclubs, catechese (Follow Me): 12-17 jarigen 

Breng- en haalmomenten, contact met ouders: 

• Laat indien mogelijk, de jongeren zelfstandig naar de activiteit komen 

• Laat indien noodzakelijk, jongeren door één volwassene halen of brengen, dus 

zonder extra volwassenen of kinderen.  

• Beperk het contact tussen jongeren uit verschillende groepen, tussen jongeren en 

volwassenen zoveel mogelijk.  

• Tussen vrijwilligers en jongeren moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden.  

• De jongeren hoeven onderling geen afstand te houden. 

• Als een jongere elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is, dan is dit bekend 

bij de ouder(s) van de jongere. De jongere mag dan gewoon deelnemen aan de 

georganiseerde activiteiten. Neem bij twijfel contact op met de ouder(s). 

• Openen, sluiten en andere momenten waarbij je dichter op elkaar staat, doe je nu 

ook met 1,5 meter afstand. 

• Tussen de bijeenkomsten van Follow Me en Follow Me Next door moeten 

contactoppervlakken zoals handvatten en gebruikte tafels gedesinfecteerd worden. 

 

  



JV, Catechese (18+) en ander verenigingswerk en bijeenkomsten 

Anders dan bij de hiervoor beschreven activiteiten en bijhorende maatregelen is hier geen 

sprake van jongeren die onderling geen rekening hoeven te houden met de 1,5 meter 

maatregel. Wel zijn hier ‘gewoon’ de maatregelen en richtlijnen van toepassing die eerder 

(onder algemeen) zijn genoemd. Bij verenigingswerk waar zowel 18+ als jongeren aanwezig 

zijn is het zaak voor beide groepen de passende richtlijnen aan te houden. Dit kan een 

vreemd beeld geven wanneer sommige jongeren geen 1,5 meter afstand hoeven te houden 

en anderen (18+) wel, maar door de regels en richtlijnen die gelden en de beperkte ruimte is 

dit helaas niet anders. 

 

Ten slotte.. 

De huidige situatie vraagt van ons allemaal extra aandacht, alertheid en flexibiliteit. We zijn 

blij dat het verenigingswerk in aangepaste vorm vooralsnog wel doorgang mag vinden. In het 

contact met jongeren en ouderen kunnen soms (moeilijke) vragen gesteld worden. Hieronder 

zijn enkele handvatten beschreven hoe hiermee om te gaan. 

 

Neem vragen serieus 

Het is goed mogelijk dat er (aanvullende) vragen worden gesteld door de jeugd zelf of hun 

ouders. De jeugd en hun ouders zullen verschillend op deze bijzondere situatie reageren. De 

vragen die ze hebben en stellen kunnen dan ook heel divers van aard zijn. Zaak is om als 

jeugdwerkleiding al deze vragen serieus te nemen, goed te luisteren en door te vragen. 

Zodoende kan ook de vraag achter de vraag ontdekt worden.   

 

Antwoorden en reacties geven 

Wees je ervan bewust dat de jeugd en ouderen verschillend kunnen denken over de 

achtergronden en gebeurtenissen rondom het coronavirus. Deze zienswijze zal doorklinken 

in de vragen die ze stellen en de meningen die ze ventileren. Probeer als leiding in eerste 

instantie goed te luisteren naar wat er wordt gezegd, stel eventueel verduidelijkingsvragen 

en check door het gesprek samen te vatten of je de vraag/mening goed hebt begrepen. Geef 

antwoord vanuit wat is afgesproken en is beschreven in het gebruiksplan. Ga niet speculeren 

en in op ‘wat als…’ vragen. Verwijs indien nodig door naar iemand van de kerkenraad. 

 

Corona en de Bijbel 

De ontwikkelingen rondom het coronavirus roept natuurlijk ook bij de jeugd veel levens- en 

geloofsvragen op. De ene zal proberen troost en houvast te zoeken in de Bijbel en gebed. 

De ander zal juist kritische vragen stellen over God en de Bijbel. Beide reacties zijn 

denkbaar, sluit aan bij wat de jeugd rondom dit gebeuren inbrengen en ventileren. Probeer 

vooral troost en hoop voor de toekomst te bieden, maak hiervoor waar mogelijk gebruik van 

de inhoudelijke werkvormen die we in het jeugdwerk aanbieden. 

 

Voor (niet terugkerende) bijeenkomsten en activiteiten in de wingerd is reserveren verplicht. 

Dit kunt u doen via wingerdteam@outlook.com. 

 

Mocht er corona zijn geconstateerd bij iemand die recent deel heeft genomen aan 

jeugdactiviteiten, dit graag melden bij de jeugdouderling, email adres jstam.93@gmail.com. 
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