
Protocol Kooger Kerk t.b.v. Coronabeperking augustus 2020 

Al sinds jaar en dag organiseert de Kooger Kerk concerten, exposities, Bachcantates en 

vele andere evenementen. Ook voor presentaties, vergaderingen, begrafenissen, 

huwelijkssluitingen en jubilea wordt de kerk regelmatig gebruikt. 

In de coronacrisis heeft alles enkele maanden stil gelegen, maar nu lijkt het erop dat 

we langzaamaan weer kunnen beginnen met het opstarten van onze activiteiten. 

Dit kan echter alleen als er strikt de hand gehouden wordt aan de verordeningen die 

de overheid op advies van het RIVM  m.b.t. covid-19  hanteert.  

Alleen als iedereen (medewerkers, bezoekers en uitvoerenden) zich aan deze 

maatregelen houdt, kunnen er weer activiteiten plaatsvinden, zonder dat daar groot 

risico mee gelopen wordt. 

Onderstaand zullen we een aantal aandachtspunten nader toelichten, te weten 

1. Hygiëne 

2. Routing en ontvangst 

3. Reservering 

4. Aanpassing ruimtes 

5. Aanschaf en gebruik materialen 

 

1. Hygiëne: 

De algemene hoofdregels volgens de RIVM-richtlijn 

• Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, koorts/verhoging boven 38ᵒ C. 

• Schud geen handen. 

• Houd 1,5 meter afstand (twee armlengtes) van elkaar. 

• Was handen regelmatig met water en zeep. 

• Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog. 

• Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze direct na gebruik weg. 

• Desinfecteer bij binnenkomst en bij vertrek meteen uw handen. 

• Respecteer de voorgeschreven richtlijn en volg de instructie van de 

medewerkers van de Kooger Kerk. 

• Het is niet toegestaan koffie of thee te serveren. Er vinden dus ook geen 

pauzes plaats. 

 



2. Routing en ontvangst: 

• Op de vloeren wordt middels pijlen de looprichting aangegeven die 

bezoekers/gebruikers moeten volgen zodat de 1,5 meter afstand 

gehandhaafd kan worden. 

• Bezoekers wordt gevraagd een half uur voor begin van het evenement 

aanwezig te zijn zodat men veilig plaats kan nemen. 

• Probeer zoveel mogelijk gepast te betalen. De entreeprijzen staan op de 

website van de Kooger Kerk en zijn eventueel bij reservering na te vragen. 

• Bij aankomst wordt uw reservering gecontroleerd en er wordt gevraagd 

of u klachten heeft. Bij klachten wordt u geacht thuis te blijven.  

• Als u uw plaats genomen heeft, wordt u geacht deze plek gedurende het 

evenement niet meer te verlaten. 

• Aan het eind van het evenement verlaten bezoekers de kerk volgens de 

instructie van  de medewerkers. 

• De medewerkers instrueren de bezoekers  gestructureerd de kerk te 

verlaten. Een deel via de hoofdingang, een deel via de nooduitgang / Rode 

Steen. 

• Dit gebeurt rij voor rij zodat bezoekers geen hinder van elkaar 

ondervinden. 

• Het toilet mag slechts door één persoon per keer worden gebruikt. U mag 

niet wachten in de voorruimte. 

 

3. Reservering: 

• Aangezien het bezoekersaantal door de coronamaatregelen (1,5 meter) 

beperkt zullen zijn, kan er alleen met een reservering vooraf aan 

activiteiten worden deelgenomen. 

• Deze reservering vindt plaats via de mail – concerten@koogerkerk.nl – of 

telefonisch – 0226-340208 of 06 14161843 (Ria Saive). 

• Na ons antwoord graag betalen het bedrag storten op rekeningnummer 

NL63RABO0160403553 t.n.v. Stichting Kooger Kerk. 

• Zodra het maximaal aantal bereikt is, kunnen er geen reserveringen meer 

gemaakt worden. 

• Wij vragen u bij de reservering naar uw naam en uw telefoonnummer, 

deze worden bij ontvangst weer gecontroleerd.  

• Zonder reservering heeft u helaas geen toegang. 

mailto:concerten@koogerkerk.nl


• Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, dan graag doorgeven via 

bovenstaande mail of telefoonnummers. 

• Als u niet in staat bent om online te reserveren, dan graag bellen en bij 

aankomst gepast betalen. 

 

4. Aanpassing ruimtes: 

• Op het toegangspad en in de kerk is middels markeerstroken looprichting 

en wachtruimte aangegeven. Respecteer deze voor uw eigen veiligheid en 

die van anderen. 

• Personen die tot dezelfde huishouding behoren, kunnen direct naast 

elkaar plaatsnemen.  

• De stoelen staan per twee opgesteld met tussendoor twee paden en 

langszij eveneens twee paden waardoor bezoekers elkaar op veilige 

afstand kunnen passeren en plaatsnemen. 

• Volg ten allen tijde de aangegeven looprichting. 

• De koorhekken worden verplaatst waardoor uitvoerenden het koor als 

podium kunnen gebruiken en zodoende duidelijk gescheiden worden van 

de bezoekers. 

• De afstand tussen het verhoogde koor en de bezoekersruimte bedraagt 3 

meter. 

• In de hal worden extra desinfecteermateriaal, handdoekjes en 

vuilnisbakken geplaatst. 


