
GEBRUIKSPLAN VERENIGINGSGEBOUW 
EBEN-HAËZER WOUDENBERG TIJDENS 
CORONACRISIS 
Dit gebruiksplan is opgesteld door het college van kerkrentmeesters van de 
hervormde gemeente Woudenberg ten behoeve van het in beperkte bezetting 
mogen houden van activiteiten in het verenigingsgebouw Eben-Haëzer aan de 
Schoutstraat 8a te Woudenberg per september 2020. Het betreft alleen het 
gebruik van Eben-Haëzer. 

Het gebruik van de dorpskerk dan wel evenementen onder verantwoordelijkheid 
van de hervormde gemeente Woudenberg elders vallen niet onder het regiem 
van dit gebruiksplan. 

Versie: 2.0 

Datum 18 september 2020 

 

Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, 
zoals gepubliceerd door de Protestantse Kerk in Nederland en de richtlijnen van 
het RIVM. Dit gebruiksplan kan worden beschouwd als een uitwerking van deze 
richtlijnen. 

De door de overheid afgegeven richtlijnen zijn aan verandering onderhevig. De 
in dit plan beschreven maatregelen zijn van kracht zolang de huidige richtlijnen 
van het RIVM van toepassing zijn. Mochten de richtlijnen worden verruimd of 
verscherpt, dan wordt dit gebruiksplan hierop aangepast. 
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Algemene afspraken 

 

Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar 
en tot volwassenen. Alle andere hygiënemaatregelen gelden ook voor kinderen. 

Jongeren van 13 tot 18 jaar (dus tot en met 17 jaar) hoeven onderling geen 1,5 
meter afstand te houden, maar wel tot volwassenen. 
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Gebruik Eben-Haëzer 

In het verenigingsgebouw Eben-Haëzer vinden voor kinderen, jongeren en 
ouderen tal van activiteiten plaats die uitgaan van de kerk en de daaraan 
verbonden clubs en verenigingen. 
De zalen van het kerkelijk centrum Eben-Haëzer worden ook verhuurd voor 
passende activiteiten, zoals vergaderingen en bijeenkomsten van diverse 
kerkelijke instanties. 
Dit voor zover de beschikbare ruimte niet voor de eigen activiteiten van de 
kerkelijke gemeente nodig is. 

Voor meer informatie en reserveringen dienen u en jij contact op te nemen met 
het kerkelijk bureau. 

Van maandag tot en met vrijdag is het kerkelijk bureau telefonisch bereikbaar 
van 09.00 uur tot 11.30 uur op het nummer 033 - 2865765. 

H e t e - m a i l a d r e s v a n h e t k e r k e l i j k b u r e a u l u i d t : 
kerkelijk.bureau@hervormdwoudenberg.nl. 

Buiten deze tijden staat de telefoon doorgeschakeld naar het nummer van de 
coördinator van Eben-Haëzer. 

Reserveer a.u.b. eerst de zaal voordat u / jij afspraken maakt met aanwezigen. 

Bij het reserveren moet worden aangegeven met hoeveel personen hij of zij van 
een zaal in Eben-Haëzer gebruik wenst te maken. Deze opgave van het aantal 
personen is cruciaal, omdat uitgaande van de 1,5 meter afstandsregel de 
capaciteit van de verschillende zalen veel lager ligt dan voor de coronacrisis het 
geval was. 
Daarnaast moet opgave worden gedaan van de leeftijd(categorie) van de 
personen. 
Het kerkelijk bureau of de coördinator van Eben-Haëzer bepaalt welke zaal in 
Eben-Haëzer voor een bepaalde activiteit wordt toegewezen. Indien de vraag 
naar zaalruimte groter is dan het beschikbare aanbod zal om een voorbeeld te 
noemen aan activiteiten als catechisatieonderwijs voorrang worden gegeven. 
Het kerkelijk bureau of de coördinator van Eben-Haëzer hebben hierin het 
laatste woord. 

Aangezien de zalen 1, 2 en 3 beperkte ventilatiemogelijkheden kennen, worden 
de overige zalen de overige zalen waar mogelijk als eerste toegewezen voor 
bepaalde activiteiten 

Een eventuele annulering kunt u / kan jij op dezelfde wijze melden. Vergeet dit 
a.u.b. niet, want anders hebben de vrijwilligers voor niets voor u / jou hun werk 
gedaan. 
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Het beheer van Eben Haëzer wordt uitgevoerd door een groot aantal 
vrijwilligers. De inzet van de vrijwilligers wordt gecoördineerd door de heer J.N. 
van der Wind. De heer Van der Wind is telefonisch bereikbaar op het nummer 
06 - 51593905. 

Bij binnenkomst van Eben-Haëzer moeten de handen met de aanwezige 
desinfectiemiddelen worden gereinigd. 

Na gebruik dienen de zalen in de oorspronkelijke opstelling te worden 
teruggebracht. 

Ook moet het meubilair in de zalen waar nodig na gebruik worden gereinigd 
met gebruikmaking van de aanwezige desinfectiemiddelen. Dit geldt ook voor 
de deurklinken. Bij de ingang van alle zalen is desinfectiemateriaal voor 
handen. 

Zij die de leiding hebben van een activiteit in een zaal of de zaal hebben 
gereserveerd zijn hiervoor verantwoordelijk en moeten op de in de zaal 
aanwezige schoonmaaklijst hun naam, de datum en het tijdstip vermelden 
waarop het reinigen van de zaal heeft plaatsgevonden. 

De leiding en zij die verantwoordelijk zijn voor de aanwezigen in de zaal 
registeren onder vermelding van datum en tijd de aanwezigen, zodat bij een 
eventuele besmetting met het coronavirus de GGD in staat kan worden gesteld 
het bron- en contactenonderzoek uit te voeren. 

Een vriendelijk doch dringend verzoek om als gebruikers van Eben-Haëzer 
goede nota te nemen van de volgende “spelregels” waar het gaat om het 
komen en gaan naar ons verenigingsgebouw: 

Alle bezoekers die op de fiets naar Eben-Haëzer komen, gaan via de ingang 
aan de zijde van de Middenstraat naar de fietsenstalling. Vervolgens lopen zij 
aan de lange kant (noordzijde) van Eben-Haëzer richting de Schoutstraat naar 
de hoofdingang. 
Het relatief smalle pad aan noordzijde van Eben-Haëzer wordt dus 
éénrichtingsverkeer en mag uitsluitend worden gebruikt door voetgangers 
komende vanaf de fietsenstalling en gaande richting Schoutstraat en 
hoofdingang Eben-Haëzer. 

Houd bij het betreden van Eben-Haëzer en in Eben-Haëzer zo veel mogelijk de 
1,5 meter afstandsregel in acht. 

Kijk bij binnenkomst op het mededelingenbord in welke zaal u en jij worden 
verwacht. 

Volg bij het betreden van Eben-Haëzer de aangegeven looprichting.  
Deze looprichting is als volgt: 
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Voor de zalen 1 (het kerkelijk bureau), 2 en 3 (de bibliotheek) houd bij 
binnenkomst direct rechts aan. 

Zaal 4 (de grote zaal) betreden via de dubbele deuren in de centrale hal. 

Voor de zalen 5, 7 en 8 (verdieping) moet de gang langs de buitenmuur / 
kapstokken en de tijdelijk in de hal geplaatste boekenkasten worden gevolgd. 

Op de deuren van alle zalen staat aangegeven hoeveel personen zich 
maximaal met inachtneming van de 1,5 meter afstandsregel in de zalen mogen 
bevinden. Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt het maximale aantal niet 
met dien verstande dat jongeren van 13 tot en met 17 jaar wel 1,5 meter 
afstand tot volwassenen in acht moeten nemen. 

De leiding van de diverse clubs en verenigingen en de organisatoren van de 
activiteiten in de zalen zijn primair verantwoordelijk voor het niet overschrijden 
van het maximale aantal aanwezigen in de zalen. 

Eben-Haëzer dient als volgt te worden verlaten: 

De bezoekers van de zalen 1, 2 en 3 gaan direct linksaf naar de hoofduitgang 
van Eben-Haëzer. Zij die op de fiets zijn gekomen, gaan buitenom via de 
Middenstraat naar de fietsenstalling en verlaten de fietsenstalling aan de kant 
van de Middenstraat. 

De zalen 5, 7 en 8 verlaten Eben-Haëzer via de achterzijde aan de zijde van de 
Middenstraat. 

Zaal 4 (de grote zaal) kan zich verdelen over de uitgang aan de achterzijde en 
over de uitgang aan de voorzijde van Eben-Haëzer. 

Bij het verlaten van Eben-Haëzer wordt dus geen gebruik gemaakt van het 
smalle pad aan noordzijde van Eben-Haëzer. 
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Het gebouw Eben Haëzer beschikt, zoals uit navolgende tekeningen blijkt, over 
7 zalen op de begane grond en één zaal op de verdieping. De grootte van de 
zalen varieert. De gangpaden die de verbinding vormen naar de diverse zalen 
kennen een breedte van circa 2.00 meter. 
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De hierna vermelde zaalnummering correspondeert met hiervoor getoonde 
plattegronden van Eben-Haëzer. 

ZAAL 1 (waar het kerkelijk bureau is gehuisvest) biedt ruimte aan MAXIMAAL 7 
PERSONEN met name te gebruiken door het college van kerkrentmeesters en 
het college van diakenen. 
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ZAAL 2 biedt ruimte aan MAXIMAAL 16 PERSONEN. 

 

ZAAL 3 (waar de bibliotheek is gehuisvest) biedt ruimte aan MAXIMAAL 17 
PERSONEN. 
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ZAAL 4 (de grote zaal) biedt ruimte aan MAXIMAAL 50 - 60 PERSONEN. Dit is 
inclusief (het deel van) zaal 6 waar de opslag van meubilair plaatsvindt. 
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ZAAL 5 biedt ruimte aan MAXIMAAL 28 PERSONEN 

 

ZAAL 7 biedt ruimte aan MAXIMAAL 21 PERSONEN 

 

ZAAL 8 (op verdieping) biedt ruimte aan MAXIMAAL 40 PERSONEN 
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Het verdient aanbeveling de zalen ook tijdens het gebruik zo goed mogelijk te 
ventileren. Dus graag afzuiginstallatie aan en ramen open. Uiteraard zolang de 
buitentemperatuur dit toelaat. Met het najaar en de winter voor deur wordt 
bezien of er voor de diverse zalen nog aanvullende voorzieningen getroffen 
moeten worden. Zo gaan de gedachten uit naar de aanschaf van ionisatoren 
met als doel de lucht in de zalen te reinigen. De effectiviteit en de kosten van 
dergelijke maatregelen zullen worden geplaatst in het perspectief dat Eben-
Haëzer op de nominatie staat om binnen afzienbare tijd verbouwd te worden, 
waarbij het uitgangspunt dat de veiligheid van de gebruiker van de zalen 
gewaarborgd wordt niet ter discussie staat. 
Het kan ook zo zijn dat de gebruikelijke aanvangstijdstippen van clubs en 
verenigingen worden aangepast om zo de zalen voldoende te kunnen 
ventileren. 

Vrijwilligers 
Zoals in dit gebruiksplan vermeld, wordt Eben-Haëzer gerund door vele 
vrijwilligers. Voor deze vrijwilligers geldt dat zij, die bijvoorbeeld de catering 
verzorgen en het risico op besmetting tijdens het koffieschenken in de zalen te 
groot achten, vanzelfsprekend mogen volstaan met het uitsluitend inschenken 
van koffie en thee, etc. vanuit de keuken of met het klaar zetten van koffie, thee, 
etc. in kratten die dan vervolgens door de leiding van de clubs en verenigingen 
en de organisatoren van de activiteiten in de keuken dienen te worden 
opgehaald en weer teruggebracht. Ook zal als dit het veiligheidsgevoel ten 
goede komt met wegwerpbekers, etc. kunnen worden gewerkt. 
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Het behoeft geen toelichting dat in geval van ontruiming van Eben-Haëzer de 
1,5 meter afstandsregel niet van toepassing is. In de situatie dat er moet 
worden gereanimeerd, wordt aansluiting gezocht bij de richtlijnen van 
Nederlandse Reanimatieraad. 

Tot slot 
Dit gebruiksplan is met respect voor een ieder tot stand gekomen. U en jij die 
alle regels en beperkingen wellicht te ver vinden gaan, vragen wij toch de 
schouders onder de naleving zetten. Ook al doet u dit dan in uw of jouw 
beleving niet voor uzelf / jezelf doe het dan voor een ander die wel bang is voor 
het risico van besmetting. Ook op deze wijze betonen wij naar elkaar een vorm 
van naastenliefde. 

Ongetwijfeld is dit gebruiksplan niet compleet. Sterker nog kent het 
tekortkomingen, maar het is niet doenlijk in dit gebruiksplan alles tot in detail te 
beschrijven. Dit laat onverlet dat er voor opbouwende kritiek altijd plaats is. 
Verbeteringen zijn dan ook welkom. 

Dit gebruiksplan zal tevens via het kerkelijk bureau worden verspreid onder de 
tot op heden bekende gebruikers van Eben-Haëzer, zodat ook zij op voorhand 
bekend zijn met de inhoud van dit plan. 

Het college van kerkrentmeesters van de hervormde gemeente Woudenberg.
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