Afspraken verhuur zalen in de Poterne i.v.m. corona
1. De zaalverhuur kan weer van start gaan. De grote zaal en de vergaderruimte ernaast
hebben een oppervlakte van ongeveer 160 m2. Rekening houdend met de 1,5
meterregeling, dan mogen maximaal 40 mensen aanwezig zijn.
2. I.v.m. met de 1,5 meterregeling, kan bij de aanwezigheid van een grote groep mensen de
vergaderzaal bij de grote zaal betrokken worden. Deze extra ruimte wordt dan niet in
rekening gebracht.
3. In de coronatijd kunnen bepaalde aktiviteiten (bijv. vergaderingen) wel plaatsvinden en
kunnen bepaalde aktiviteiten (bijv. bruiloften) juist niet. Nagenoeg de meeste aktiviteiten in
de Poterne verlopen ordelijk en rustig, denk aan vergaderingen, verjaardagsfeesten van
oudere leden van de kerk, enz.. Mocht het vermoeden bestaan dat het een uitbundiger
aangelegenheid is, dan overlegt de beheerder van de Poterne Ineke v/d Zaag met Jan van
der kuip, de sekretaris van het College van Kerkrentmeesters.
4. Iedereen dient zich strikt aan de 1,5 meterregel te houden.
5. Bij de ingang plaatst de beheerder ontsmettingsmiddelen.
6. Bij de ingang dient er een lijst te liggen waarop de aanwezigen hun naam en
telefoonnummer noteren.
7. De toiletten mogen bij hoge nood gebruikt worden.
8. De beheerder mag konsumpties verstrekken. Deze worden niet geserveerd, maar op een
tafel geplaatst. De aanwezigen kunnen dan zelf hun konsumpties pakken.
9. Bij een éénmalig verhuur van de Poterne hoeft er voor en na de verhuur niet gelucht te
worden. Zijn er meerdere bijeenkomsten in de Poterne op één dag, dan dient er tussen de
bijeenkomsten wel gelucht worden.
10. Bij het gebruik van de mikrofoon en/of de beamer dienen deze na gebruik gereinigd te
worden, bijv. door het gebruik van chloordoekjes.
11. De Poterne heeft een afzuigsysteem. Deze blaast de lucht uit de Poterne naar buiten.
Daarom kan het afzuigsysteem aanstaan bij verhuur.
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