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MAATREGELEN EN RICHTLIJNEN VOOR DE GEBRUIKERS VAN DE ZALEN 
 

De genomen maatregelen: 
1. Als ingang van De Stuw wordt gebruik gemaakt van de ingang aan De Brink. 

Als uitgang voor zaal 1 en 3 wordt gebruik gemaakt van de uitgang aan de 
Kantemarsweg (P-plaats). Zaal 2 kan gebruik maken van de nooduitgang 
aan De Brink. Volg de aangegeven looprichting via de pijlen op de vloer; 

2. Er is een maximum zaalcapaciteit van 10 bezoekers per zaal, zodat er 
voldoende afstand (minimaal 1,5 meter) is tussen de bezoekers. Bij gebruik 
van meerdere zalen is het aantal bezoekers maximaal 30;  

3. De huurder van de zaal c.q. de organisator van de bijeenkomst, wijst je een 
stoel toe in de zaal en geeft aan hoe - en wanneer je de zaal kunt verlaten; 

4. Er is een gespreide verhuur van de zalen, er zit minimaal 30 minuten 
tussen het einde van de ene - en het begin van de andere bijeenkomst: 
hiermee wordt de toestroom van bezoekers gereguleerd en hoeven 
bezoekers uit verschillende zalen elkaar niet te kruisen; 

5. Er zijn diverse hygiënemaatregelen om bezoekers te beschermen, zoals het 
veelvuldig schoonmaken van allerlei contactpunten; deurklinken, knoppen 
en toiletvoorzieningen. Reinigingsdoekjes en desinfecterende handgel zijn 
aanwezig. Volg ook de aanwijzingen op de posters; 

6. Er zal geen aanbod van hapjes en drankjes zijn tenzij in overleg met De 
Haen en volgens de daarvoor geldende regels. Er mogen tot nader order 
geen eigen meegebrachte hapjes en drankjes worden genuttigd;  

7. In de zalen van de Stuw zul je de richtlijnen van het protocol terugzien, 
deze worden geacht opgevolgd te worden. 

  

DIT IS WAT JIJ KUNT DOEN OM TE HELPEN: 
1. Kom één voor één binnen op gepaste afstand van elkaar. 
2. Kom niet naar De Stuw als je ziekteverschijnselen hebt; 
3. Geef vooraf aan de organisator door dat je komt, dan kan rekening 

worden gehouden met de juiste aantallen voor het indelen van de zaal; 
4. Houd altijd 1,5 meter afstand tijdens je bezoek, zowel van medebezoekers 

en van aanwezige medewerkers;  
5. Ook voor het gebruik van het toilet en de kapstok geldt de 1,5 meter; 
6. Kom niet eerder dan 15 minuten voor aanvang van de bijeenkomst. Zo 

worden de bezoekersstromen goed gespreid; 
7. Verlaat de zaal en het gebouw op de aangegeven manier en z.s.m. nadat 

de bijeenkomst is afgelopen.  

We doen het samen, wees lief voor elkaar. 


