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Corona protocol Clemensdomein 
Aangezien het nog enige tijd zal duren voordat er een vaccin is tegen Covid-19, blijft de 1,5 meter 
regeling op het Clemensdomein van kracht. 
 

Het bestuur heeft besloten dat dit de (voorlopige) spelregels zijn tijdens de zomer vanaf 1 juli: 

1. Het info gebouw is bij mooi weer alleen toegankelijk voor vrijwilligers van het 

Clemensdomein. Deze dragen een Badge en zijn als zodanig herkenbaar. 

2. De toiletten zijn bereikbaar via de hoofdingang, maar de toegang tot de rest van het info is 

afgesloten met een tafel. 

3. Er staat een tafel voor de ingang bij de schuifdeur. Op deze tafel staan:  

a. Kartonnen drinkbekers 

b. Suikersticks  

c. Koffiemelk cups 

d. Een thermoskan met koffie 

e. Een thermoskan (of warmhoud kan) met heet water voor thee 

f. Een mandje met wisselgeld 

4. De bedoeling is dat bezoekers zelfbediening toepassen en ook het verschuldigde bedrag zelf 

wisselen. 

5. Er is wel fris te koop, dit komt uit de ijskast, glazen staan buiten 

6. Alles heeft een eenheidsprijs van 2.00 €. 

7. Na afloop gaan de bekers bij het oud papier en worden eventuele glazen en ander bestek in 

de afwasmachine gereinigd. Er wordt niet met de hand afgewassen. 

Huwelijken  

Er is een vaste indeling van de kerk, met op 1,5 meter afstand vastgestelde zitplaatsen. Zie op de 

volgende pagina een schetsmatige plattegrond. Vanaf 1 juli zijn samenkomsten binnen mogelijk tot 

100 personen, met inachtneming van de 1,5 meter regel. Echter, door de vaste opstelling van de 

stoelen in het kleine St/ Clemenskerkje, is in samenhang met de oppervlakte van de kerk gekomen 

tot een totaal aantal van 43 mensen. 

Dit houdt in dat : 

1. De voorste rij koorstoelen niet gebruikt mag worden, behalve 6 & 7 en 8 & 9 voor bv ouders. 

2. De 14 Rotary stoelen eerst bezet worden 

3. Daarna de tweede rij koorbanken 

4. Vanwege de oppervlakte van de kerk en de vastgestelde afstand kunnen maximaal 43 

mensen in de kerk worden toegelaten. 

5. Het koor (verhoogde gedeelte met stenen vloer) is alleen toegankelijk voor het bruidspaar (2 

personen), de Ambtenaar burgerlijke stand en de getuigen (2 of eventueel 4 personen). 

Maximaal 7 dus, met in acht neming van de 1,5 meter afstand regel. 

De ambtenaar burgerlijke stand zorgt voor toezicht en stelt de bezoekers op de hoogte van de regels. 

Het is niet de bedoeling dat van deze regeling op welke manier dan ook wordt afgeweken. 

Mocht men onverhoopt deze regels niet in achtnemen kan het Clemensdomein in het uiterste geval 

op last van het bevoegd gezag worden beboet en gesloten. Het bestuur doet derhalve een klemmend 

beroep op de vrijwilligers en bezoekers om zich te houden aan deze aanwijzingen.  



Pagina 2 / 2 v1. 20200524 

Plattegrond met stoelindeling St Clemens kerkje  - Indeling stoelen en apparatuur. 

1 & 2 = Bruidspaar 3 & 4 = Getuigen  5 = BABS 
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  PA installatie 1 2       

   3       4    

              

   lessenaar Babs 5      box 

              

              

                    
 

          

              

  Koorbanken      Rotary stoelen    

              

  Eiken stoelen       Priesterstoelen    

              

   Apparatuur / meubel x 
Niet 
zitten    

 

Alle plaatsten naast elkaar zijn voor echtparen / mensen uit 1 huishouden bestemd. 


