
 

1 
 

Instructie indeling gebruikersruimtes 
i.v.m. Corona 

 

• In dit document staan de vaste tafel en stoelen opstelling per ruimte 
beschreven. 

• Er moet gekozen worden uit één van deze opstellingen, afwijken is niet 
toegestaan. 

• Het verplaatsen van tafels en stoelen is niet toegestaan 

• Onze bezoekers zijn verplicht om een zitplaats te gebruiken. Staan is niet 
toegestaan.  

• SVP niet meer stoelen in de desbetreffende ruimte laten staan dan 
beschreven is.  
Zo is het eenvoudig te herkennen als er teveel mensen in de ruimte zijn, 
deze staan namelijk allemaal.  

• SVP nabij de ingang van de desbetreffende ruimte het juiste formulier 
plaatsen met het maximale aantal mensen in deze ruimte, zodat 
bezoekers geïnformeerd worden tijdens het betreden van de ruimte.  
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De Belte Bar 

Type indeling: Horeca opstelling 

Max. personen in deze opstelling: 25 personen 
17 tafels 
2 hoge tafels 
17 stoelen 
4 barkrukken 
4 plaatsen op de banken 

Opstelling 

 

 
Type indeling: Vergaderopstelling 

Max. personen in deze opstelling: 12 personen 
12 tafels, 12 stoelen 

Opstelling 
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Huiskamer 

Type indeling: Horeca indeling 
2 stamtafels met ieders 6 stoelen. 1 normale tafel met 2 
stoelen 

Max. personen in deze opstelling: 14 personen 

Opstelling: 
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Timmermanszaal 1 
Type indeling: Klassikale opstelling 

11 tafels, 22 stoelen. Stoelen aan de korte zijde van de tafel 

Max. personen in deze opstelling: 22 personen 

Opstelling: 

 
 

 

Type indeling: Vergaderopstelling 
11 tafels, 11 stoelen. Stoelen aan de lange zijde van de tafel 

Max. personen in deze opstelling: 11 personen 

Opstelling: 
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Timmermanszaal 2 
Type indeling: Klassikale opstelling 

15 tafels, 30 stoelen. Stoelen aan de korte zijde van de tafel 

Max. personen in deze opstelling: 30 personen 

Opstelling: 

 
 

 
Type indeling: Vergaderopstelling 

15 tafels, 15 stoelen. Stoelen aan de lange zijde van de tafel 

Max. personen in deze opstelling: 15 personen 

Opstelling: 
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Huiskamer & Timmermanszaal 2 
Type indeling: Horeca opstelling (alleen woensdagavond en zondag) 

Max. personen in deze opstelling: 38 personen 
38 stoelen 
2 stamtafels 
26 tafels 
Afstandhouders tussen de tafels 

Opstelling: 

 
 

Huiskamer, Timmermanszaal 1 & 2 
Type indeling: Horeca opstelling (alleen woensdagavond en zondag) 

Max. personen in deze opstelling: Nog te bepalen 
Opstelling van Huiskamer & Timmermanszaal 2 kan 
uitgebreid worden met tafels uit Belte Bar, indien deze niet 
in gebruikt is. 

Opstelling: 
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Timmermanszaal 1 & 2 gelijktijdig 

Type indeling: Klassikale opstelling 
26 tafels, 52 stoelen. Stoelen aan de korte zijde van de tafel 

Max. personen in deze opstelling: 52 personen 

Opstelling: 
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Timmermanszaal 1 & 2 gelijktijdig 

Type indeling: Vergaderopstelling 
25 tafels, 25 stoelen. Stoelen aan de lange zijde van de tafel 

Max. personen in deze opstelling: 25 personen 

Opstelling: 
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Achterzaal 
Type indeling: Schilderclub opstelling 

10 tafels, 10 stoelen. 10 stoelen aan de lange zijde van de 
tafel 

Max. personen in deze opstelling: 10 personen 

Opstelling: 
Schilderclubopstleling. 5x2 tafels met lange zijde tegen elkaar aan. Deze opstelling kan ook 
gebruikt worden voor vegaderingen. 
 

 

Type indeling: Vergaderopstelling 
13 tafels, 13 stoelen.  

Max. personen in deze opstelling: 13 personen 

Opstelling: 
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Ontmoeting 
Type indeling: Vergaderopstelling 

Maximum aantal personen: 7 

Opstelling: 

 
 

  



 

11 
 

Samenspraak 

Type indeling: Vergaderopstelling 
1 tafel & 7 stoelen 

Max. personen in deze opstelling: 4 

Opstelling: 

 
 

 
 


