Protocol horeca en zaalexploitatie Versvliet i.v.m. corona
Versiedatum: 4 juni 2021
Opsteller: Beheercommissie Versvliet, vastgesteld door Bestuur SMCZ
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Inleiding
Per 5 juni 2021 worden landelijk veel beperkingen i.v.m. corona weer
opgeheven, zij het onder voorwaarden. Het betekent voor dorpshuis
Versvliet dat nagenoeg alle activiteiten kunnen worden hervat, waarbij nog
wel de nodige voorzorgsmaatregelen gelden. In dit protocol, opgesteld
gesteld door
de Beheercommissie en vastgesteld door het Bestuur SMCZ wordt de
specifieke situatie voor Versvliet beschreven
beschreven.
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Doelstelling
Dit protocol heeft tot doel duidelijkheid te geven welke maatregelen in
Versvliet genomen worden om gasten op veilige wijze te kunnen
ontvangen. Er heeft daarvoor afstemming plaatsgevonden tussen de
beheerder -als
als zelfstandige onderneming verantwoordelijk voor het
horecadeel, het toezicht en het beheer van zalen
zalen- en de Stichting SMCZ dat
de faciliteiten beschikbaar stelt aan de beheerder en de zalen exploiteert. Dit
protocol geldt totdat er nieuwe landelijke of regionale richtlijnen komen en
het heeft daarmee
ee een tijdelijk karakter.
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Algemene uitgangspunten
1. Als uitgangspunt gelden de landelijke richtlijnen, de Noodverordening
COVID-19
19 Veiligheidsregio Zeeland van 14 oktober 2020 en de toelichting
daarop door de Gemeente Borsele.
2. De richtlijnen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN), opgenomen in
het KHN-protocol,
protocol, vormen de praktische basis.
3. Het geldende schoonmaakplan voor Versvliet blijft onverkort van
toepassing.
4. Een dorpshuis kan gezien worden als een publieke ruimte (voor het
publiek openstaand
staand gebouw), niet als een openbare ruimte 1
5. Zodra er wijzigingen in landelijke/regionale overheidsmaatregelen of interpretaties worden doorgevoerd dan zal dit protocol daarop worden
aangepast.
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Verantwoordelijkheid
1. Het Bestuur SMCZ stelt het protocol vast waarmee Versvliet op
verantwoorde (lees: veilige) wijze de faciliteiten ter beschikking kan stellen
aan gasten. Het bestuur laat zich informeren over de uitvoering en neemt
zonodig actie bij afwijkingen.
2. De Beheercommissie (BC) bewaakt de actualiteit van het protocol, houdt
toezicht op de uitvoering, ondersteunt de beheerder bij aanpassing aan

1

Zie voor toelichting: Noodverordening COVID
COVID-19 Veiligheidsregio Zeeland van 14 oktober 2020

faciliteiten en is het aanspreekpunt voor de beheerder bij vragen,
afwijkingen of incidenten. De BC informeert het Bestuur over de voortga
voortgang
ng
en bij incidenten.
3. De beheerder voert de horeca
horeca-activiteiten en de zaalexploitatie uit
volgens de meest recente richtlijnen van KHN binnen de mogelijkheden en
de restricties van de geldende wettelijke bepalingen. Het betreft alle
activiteiten van de beheerder, gasten, leveranciers en servicebedrijven in en
om Versvliet. Bij afwijkingen of incidenten zal de beheerder de voorzitter
van de Beheercommissie hiervan direct op de hoogte stellen.
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Belangrijkste inhoudelijke punten uit KHN
KHN-protocol voor Versvliet
(nummers verwijzen naar de inhoudsopgave van dit KHN
KHN-protocol)
5. Algemene richtlijnen voor horecaondernemers, medewerkers, gasten,
leveranciers
7. Café
10. Vergader- en zaalbedrijven
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Specifieke uitwerking van de maatregelen voor Versvliet
1- Het
et horecadeel van Versvliet, inclusief het buitenterras,
bu
is weer open
onder
der de volgende voorwaarden:






Een vaste zitplek aan een tafel is verplicht. Zit
Zit- en staanplekken
plekken aan
de bar zijn niet toegestaan.
Eet- en drinkgelegenheden (inclusief het buitenterras) mogen open
zijn tussen 06:00 en 22:00.
Zelfbediening is niet toegestaan.
Entertainment, zoals liveoptredens of videoschermen, is niet toegetoeg
staan. Alleen achtergrondmuziek is toegestaan.
Een reservering, registratie en gezondheidcheck
gezond
zijn verplicht (zie
ook 4).

2- Groepslessen of sport in groepsverband is ook weer toegestaan. Alleen
onderlinge wedstrijden van dezelfde club zijn toegestaan (voor sporters >
18 jaar). Mondkapje en 1,5 m afstand zi
zijn tijdens sport niet verplicht, wel
na het sporten in het gebouw.
3– Indien een grotere groep gasten verwacht wordt op een bepaald tijdstip,
geldt éénrichtingsverkeer: de hoo
hoofdentree
fdentree wordt ingang, de achterdeur naar
terras wordt dan tijdelijk uitgang. Op rustige tijdstippen kan de hoofdentree
(dubbele deuren zijn dan open) als inin en uitgang dienen. Dit is ter
beoordeling aan de beheerder. De geldende situatie wordt d.m.v. ee
een
aanwijzing bij de entree duidelijk gemaakt voor gasten.
4– Reserveren kan vooraf of bij binnenkomst
binnenkomst, maximaal 4 volwassen per
reservering. Bezoekers worden door de beheerder verzocht zich te
registreren (datum, naam en contactgegevens) en er vindt een
gezondheidcheck plaats. De gegevens worden na 4 weken door de
beheerder vernietigd en zijn alleen bedoeld voor brononderzoek van de

GGD na een
en geconstateerde besmetting. Groepsreservering (> 4 personen)
alleen gecombineerd met zaalreservering.
5- Bij groepsreservering in een zaal wordt met de contactpersoon
afgesproken waar de gastenlijst wordt gemaakt en bewaard. Tevens wordt
met de contactpersoon, in een ee-mail of via de gebruikersovereenkomst,
schriftelijk afgesproken
proken dat deze primair zorgt dat de groepsleden de regels
in acht nemen en waar nodig corrigerend optreedt. De beheerder kan de
contactpersoon daar gedurende het verblijf op aanspreken.
6– Bij aankomst kunnen gasten de veiligheidsregels lezen en worden zzij
verzocht hun handen te desinfecteren en binnen in de centrale ruimten (bar,
foyer en toiletgroep) een mondkapje te dragen. Op het buitenterras hoeft
geen mondkapje te worden gedragen. De beheerder wijst gasten zo nodig
op die regels en beoordeelt de gro
groepssamenstelling. Gasten moeten e.e.a.
aannemelijk maken, de beheerder hoeft geen bewijs te vragen. De
verantwoordelijkheid over gezondheid en groepssamenstelling ligt bij de
gasten zelf.
7- Bij grote drukte wordt de garderobe preventief afgesloten voor gebruik
(de hal is te smal voor een grote toeloop). De gasten wordt verzocht hun jas
mee te nemen naar de zitplaats of gebruik te maken van een andere
tijdelijke faciliteit.
8- De drie zalen (Schrabbekerke, Sinoutskerke en Baarsdorp) en het
buitenterrein zijn beschikbaar voor (beperkt) gebruik. Voorbeelden:
vergaderen, sport, tekenles, vliegvissen, BHV-cursus/examen,
BHV
soos. De
catering kan weer volledig verzorgd worden. Alle activiteiten dienen binnen
de volgende beperkingen plaats te vinden:
– deelnemers hebben vaste zit
zitplaatsen gedurende de activiteit en lopen niet
door elkaar (uitgezonderd sportactiviteiten).
– onderlinge afstand altijd minimaal 1,5 m (uitgezonderd kinderen t/m 12
jaar)
– Het aantal personen is in principe gelimiteerd tot 50 per zaal. De grootte
van de zaal bepaalt het maximum aantal personen per ruimte:
1) Foyer: 30 op zitplaatsen, met beperkte doorloop langs de bar van
gasten voor toilet, bestelling of afrekenen.
2) Bar: geen zit- of staanplaatsen i.v.m. smalle doorloop (alleen voor
bestelling en afrekenen)
3) Schrabbekerkezaal: 30 (bij zichtbaar gescheiden podium telt dit als
afzonderlijke ruimte voor artiesten). *)
4) Baarsdorpzaal: 12 *)
5) Sinoutskerkezaal: 8 *)
6) Buitenterras (= verharde deel aan achterzijde): 50 zitplaatsen.
7) Biljart: 4
8) Op het niet-verharde
verharde terrein rond Versvliet (zoals de ijsbaan) kan
gesport worden overeenkomstig geldende regels.
9) De jeu-de-boullesbaan
boullesbaan kan gebruikt worden met inachtneming van
de geldende regels.
*) Indien meerdere zalen in gebruik zijn zal de beheerder bepalen
bepalen wat de
ingang, uitgang en het te gebruiken toiletblok voor betreffende zalen

is. Doel is te voorkomen dat personen uit verschillende zalen elkaar
kruisen.
9- Maximaal 1 persoon is toegelaten per toiletruimte (mededeling op deur).
10– De beheerder verzoekt
kt gasten die zich tijdens een bezoek na 2
waarschuwingen nog niet aan de regels houden om het terrein van Versvliet
te verlaten. Indien de gast(en) daar geen gehoor aan geven kan de beheerder
hiervan melding doen bij de politie of handhaver. In dat geval wordt het
incident direct gemeld bij de BC.
11– Dit protocol is te vinden op de website van Versvliet en op verzoek van
gasten ook te tonen in Versvliet.
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Bijlage:
Protocol Heropening Horeca KHN, versie 22 mei 2020
*) deze bijlage geldt als brondocument bij dit protocol. In de praktijk wordt gewerkt met
de meest recente versie.

