
Bespreking heropening 20-5-2019 

 

Aanwezig: Peter, Diana, Jeu, Marijke, Marion, Tim, Paul, John, Jo 

 

1. Boekingen: alleen via de AMS, huiswachten en andere vrijwilligers nemen geen 

boekingen aan. AMS heeft zicht op de mogelijkheden en beperkingen, kent de te 

stellen vragen en weet waarover de gasten vooraf geïnformeerd moeten worden. 

2. Balie: er wordt een omleiding gemaakt zodat mensen aan de kant van de 

spoelkeuken te woord gestaan worden. Op deze plaats is het mogelijke de 

noodzakelijke afstand te handhaven als er mensen de villa betreden tijdens het 

baliegesprek. 

3. Met tape worden waar noodzakelijk routes aangegeven. Het in acht nemen van de 

1,5 meter afstand is verantwoordelijkheid van de gasten, we gaan niet als 

politieagenten rondlopen om de naleving te controleren; wel erop wijzen als 

geconstateerd wordt dat gasten zich er niet aan houden. 

4. Keuken: er kunnen gelijktijdig drie mensen in de keuken bezig zijn. Er worden 

kaartjes met de kamernummers gemaakt, die bij de ingang opgehangen worden als 

mensen in de keuken aan de gang gaan. Zo is meteen zichtbaar als de keuken ‘vol’ is. 

Op de vloer worden drie werkgebieden gemarkeerd. 

5. Sanitair: één sanitairgroep per huishouden. Tijdens het verblijf houden gasten zelf 

het sanitair schoon. Na vertrek maakt schoonmaakploeg het sanitair grondig schoon. 

6. Kamers: bij vertrek maakt de schoonmaakploeg de kamer schoon. Linnengoed wordt 

door de gasten zelf meegenomen, verhuur is mogelijk. 

7. IJskast en bergruimte: in de ijskast worden planken toegewezen aan de diverse 

gasten, de toegewezen ruimte in de rekken worden van dezelfde nummers voorzien. 

8. Eetzalen: maximaal 30 stoelen. Kleine eetzaal 2 tafels met 6 stoelen, grote eetzaal 3 

tafels met 6 stoelen. Mogelijk aanpassingen op basis van de op een bepaald moment 

aanwezige groepen gasten. 

9. Terras: 7 groepjes van 4. 

10. Plaatsing desinfecterende spray: 

- beide eetzalen 

- balie 

- werkkast 

- fietsenstalling 

11. Communicatiemiddelen Nivon worden nog bekeken en op enkele centrale plaatsen 

opgehangen. 

12. In juni gebruiken we het koetshuis voor de vrijwilligers (lunch, toilet, koffie). 

13. Huiswachten: eerste week is Maarten huiswacht; vervangers in de middag moeten 

dan tot 19 uur blijven. In de tweede week is Joke huiswacht. 


