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Aan de gebruikers van SCC ‘t Onderdak 

 

 

                         Sassenheim, 3 juni 2020 

 

Geachte gebruikers, 

Op 29 mei heeft de veiligheidsregio de 6e noodverordening vastgesteld waarin de verruiming 
van de corona maatregelen is opgenomen. De tekst van deze verordening hebben wij 
overigens pas gisteren (2 juni) van de gemeente ontvangen.  Uit die tekst blijkt dat het 
gebouw van ’t Onderdak vanaf 1 juni weer opengesteld mag worden voor een beperkt aantal 
activiteiten en onder inachtneming van de strikte corona maatregelen. Wij zetten hieronder 
graag uiteen wat op dit moment de stand van zaken is. Mogelijk dat het gemeentelijk 
crisisteam hier binnenkort nog nadere beperkingen aan toevoegt. 

• Vanaf donderdag 4 juni 2020 zal SCC ’t Onderdak weer geopend zijn. 

• Iedere bezoeker dient in de hal gebruik te maken van de desinfecterende handgel. 

• Binnen het gebouw, maar ook op de rokersplek, dient er op elk moment een afstand 
van minimaal 1,5 meter aangehouden te worden, tenzij het personen uit één 
huishouden betreft. Dit betekent onder meer dat de capaciteit van de lokalen zeer 
beperkt zal zijn. 

• Het verblijf in het gebouw dient niet langer te duren dan voor de activiteit 
noodzakelijk. 

• De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de corona maatregelen in 
het gehuurde lokaal en stelt hiervoor een protocol op dat aan SEBO ter kennisneming 
wordt gebracht (bestuur@seb-onderdak.nl). 

• De gebruiker dient na afloop van de activiteit de gebruikte materialen zoals tafels zelf 
te desinfecteren. 

• SEBO zal er zorg voor dragen dat er vaker schoongemaakt wordt. Dit geldt met name 
voor toiletten en deurkrukken. 

• Op alle deuren van lokalen zullen posters komen te hangen waarop de basisregels 
staan vermeld.  

• SEBO zal niet handhavend gaan optreden maar eventueel geconstateerde 
overtredingen melden bij de bevoegde instanties. 

• De volgende activiteiten zijn echter tot in elk geval 1 juli binnen het gebouw nog niet 
toegestaan: 

o Gebruik van blaasinstrumenten 
o Zang 
o Dans 
o Binnensporten zoals biljart, bridge en schaken 
o Horeca, ook niet in combinatie met activiteiten 
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Wij realiseren ons terdege dat dit een eerste, kleine stap is naar een normalisering van de 
situatie en derhalve hopen wij dan ook dat u allen uw verantwoordelijkheid zult nemen om te 
voorkomen dat de gemeente of de veiligheidsregio zich genoodzaakt ziet om de maatregelen 
weer aan te scherpen.  

 
Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur van SEBO, 
 
 
 
Paul van Riet, voorzitter. 


