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A Inleiding 

 
Vanaf 1 september 2020 werkt Theater de Stoep volgens de Corona-richtlijnen. De 

afspraken die in dit protocol beschreven zijn, gelden voor alle evenementen en 

voorstellingen in Theater de Stoep tot aan de datum dat evenementen en voorstellingen 

weer onder normale omstandigheden kunnen plaatsvinden.  

 

Uitgangspunt is dat bezoekers en medewerkers zich houden aan de RIVM-richtlijnen.  

 

De gemaakte afspraken zullen zichtbaar zijn voor bezoekers en medewerkers. 

 

Dit protocol zal regelmatig aangepast worden aan de dan geldende RIVM-richtlijnen. Dit 

protocol is in principe geschreven op basis van de volledige 1,5 m. placering van de zalen.  

 

Op het moment van de update van 10 december 2020 worden er voorstellingen 

geprogrammeerd voor maximaal 30 bezoekers per zaal. In de Grote Zaal is hiervoor een 

toneel-op-toneel opstelling gemaakt. In de Kleine Zaal neemt het publiek plaats op de 

tribune. In beide zalen wordt de 1,5 m. maatregel in acht genomen. De horeca is in deze 

periode gesloten.  
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B Protocol Bepalingen 

 
1. De regels hangen bij de ingang van het theater en worden binnen herhaald.  

2. Er zijn routings in het theater aangebracht, zodat alle bezoekers in staat zijn om 1,5 

meter afstand van een ander gezelschap te houden.  

3. De zalen worden zodanig gevuld, dat ook hier 1,5 meter afstand gewaarborgd blijft.  

Dit betekent voor de Grote Zaal een maximum aantal personen van 186 en voor de 

Kleine Zaal 67. Bij kindervoorstellingen zijn deze aantallen verdubbeld, aangezien 

voor kinderen tot 12 jaar de 1,5 m. maatregel niet geldt. Echter volwassen bezoekers 

zitten in alle gevallen met minimaal 1,5 m. afstand tot andere volwassenen (per 

gezelschap). 

4. Tickets worden online verkocht. Bezoekers die gebruik maken van een rolstoel 

kunnen hun kaarten telefonisch reserveren. Hierdoor wordt het kassacontact tot een 

minimum beperkt. In het kaartverkoopsysteem is een vraag ingebouwd aangaande 

de gezondheid van de bezoeker(s).  

5. Er kan alleen via pin/contactloos betaald worden.   

6. Op het tijdstip van de voorstellingen wordt er gewerkt met een tijdslot per groep 

bezoekers om drukte te voorkomen. Hierdoor zijn er nooit meer dan maximaal 69 

bezoekers tegelijk aanwezig in de foyers, zodat overal de 1,5 m. afstand 

gewaarborgd blijft.  

7. De bewaakte garderobe is gesloten; bezoekers worden gevraagd jassen thuis of in 

de auto te laten. Indien bezoekers de jassen mee willen nemen de zaal in, dan wordt 

geadviseerd deze achter de rug te houden om in het geval van calamiteit in ieder 

geval geen obstakel te vormen bij het ontruimen van de zaal.  

8. Ticketcontrole (scannen) gebeurt in de foyer van het theater via een afgeschermde 

scanbar. Verder wordt hier ook de bezoeker de juiste routing gewezen naar de 

betreffende zaal.  

9. Toiletbezoek voorafgaand aan de voorstelling is mogelijk. Tijdens de voorstelling is 

toiletbezoek alleen in uiterste nood mogelijk.  

10. De horeca is geopend (met de nodige plexischermen) om bezoekers te voorzien van 

een drankje, dat mee de zaal in genomen mag worden.  

11. Er wordt gezorgd voor maximale hygiëne in het theater. Pinterminals, deurknoppen, 

toiletten en andere contactoppervlakten worden doorlopend gedesinfecteerd. Let ook 

op afvalbakken e.d. 

12. Medewerkers ontvangen via hun leidinggevende specifieke instructie hieromtrent.  

13. Eventuele wijzigingen op het protocol worden zo snel mogelijk gecommuniceerd.  

14. Bezoekers en medewerkers worden erop attent gemaakt, dan zij bij 

gezondheidsklachten die zouden kunnen wijzen op besmetting met COVID-19, thuis 

moeten blijven. Het theater behoudt zich het recht voor om bezoekers/gasten en/of 

medewerkers toegang tot het theater te weigeren bij twijfel over de 

gezondheidstoestand.  

15. Tevens geldt de verplichting aan de theatermedewerkers  om een mondkapje te 

dragen in alle gevallen dat zij zich door het pand bewegen. Bezoekers dienen zich te 

houden aan de mondkapjesplicht zodra zij zich door het pand bewegen. Op het 

moment dat bezoekers in de zaal plaatsgenomen hebben, mag het mondkapje 

worden afgedaan.  
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C Social Distancing 
 

Uitgangspunt is het spreiden van de bezoekers gedurende het hele bezoek en het 

minimaliseren van het contact tussen bezoekers onderling en de medewerkers. Hierbij is 

constant de 1,5 meter maatregel het doel.  

 

Uitgangspunten: 

- Veilige omgeving voor bezoekers en medewerkers. 

- Het bieden van een aangename avond uit zonder dat het geheel op een militaire 

exercitie lijkt. 

- Naleven van de 1,5 meter maatregel. 

- Er is in geen enkel geval sprake van rechtstreeks fysiek contact tussen bezoeker en 

medewerker. In geval van onverhoopt onwel worden van een bezoeker/medewerker, 

dan worden deze regels ook zo veel mogelijk in acht genomen.  

Mond-op-mondbeademing is niet toegestaan. 

- De nodige hygiënemaatregelen in te voeren. 

 

1. TICKETVERKOOP  

In de Grote Zaal is sprake van maximaal 186 plaatsen (i.p.v. 650) en in de Kleine 

Zaal 67 (i.p.v. 200) plaatsen. Bij kindervoorstellingen t/m 12 jaar zijn deze aantallen 

verdubbeld. Echter volwassen bezoekers zitten in alle gevallen met minimaal 1,5 m. 

afstand tot andere volwassenen (per gezelschap). 

Kaartverkoop gebeurt alleen online, met uitzondering van bezoekers die gebruik 

maken van een rolstoel. Deze bezoekers kunnen via e-mail hun kaarten reserveren.   

Er zal gewerkt worden met drie keer een tijdslot voor de Grote Zaal en twee keer een 

tijdslot voor de Kleine Zaal. Per tijdslot zijn er maximaal 69 bezoekers tegelijk in de 

foyers. Het tijdslot wordt vermeld op het ticket.  

 

2. MAATREGELEN OP LOCATIE 

 

2.1 De kassa/receptie is tijdens kantooruren gesloten. De kassa is geopend 

voorafgaand aan een voorstelling voor inlichtingen aan bezoekers en voor het 

oplossen van eventuele problemen. De kassaruimte is afgeschermd door glas. 

Er zijn anderhalve meter stickers aangebracht om afstand te waarborgen.  

 

2.2 Kantoormedewerkers werken thuis (in overeenstemming met de door de 

gemeente opgestelde regels). Indien medewerkers voor dringende zaken op 

kantoor aanwezig zijn dan moeten zij in alle gevallen 1,5 meter afstand 

houden van elkaar en vanaf 3 oktober verplicht een mondkapje dragen  

wanneer zij zich door het pand bewegen.  

 
2.3 Protocol tijdens ontvangst en bouw voorstellingen: het theater volgt hierin het 

protocol van de VPT (Vereniging van Podium Technologie).  

 

2.4 Tijdens voorstellingen is de garderobe gesloten; de horeca is geopend en te 

bereiken via vooraf aangegeven routing richting zaalingangen. Horeca en 
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scangelegenheid zijn afgeschermd via plexischotten. De horeca sluit (uiterlijk) 

na aanvang tweede voorstelling (21.30 u).  

 

2.5 Publiek komt gefaseerd binnen (tijdslot). Maximum aantal bezoekers per 

tijdslot is 69 personen bij voorstellingen vanaf 12 jaar. Hierdoor is de 1,5 meter 

maatregel in het voorhuis te waarborgen.  

 
GZ 1: aanvang 19.30 uur 

Tijdslot 1 18.45 – 19.00 uur – bezoekers balkon (max 57 bezoekers) 

Tijdslot 2 19.00 – 19.15 uur – bezoekers begane grond rij 1 t/m 9 (max 69 

bezoekers)  

Tijdslot 3 19.15 – 19.30 uur – bezoekers begane grond rij 10 t/m 16 (max 60 + 

2 rolstoelplekken) 

 

GZ 2: aanvang 20.15 uur (in geval van 1 voorstelling GZ) 

Tijdslot 1 19.30 – 19.45 uur – bezoekers balkon (max 57 bezoekers) 

Tijdslot 2 19.45 – 20.00 uur – bezoekers begane grond rij 1 t/m 9 (max 69 

bezoekers)  

Tijdslot 3 20.00 – 20.15 uur – bezoekers begane grond rij 10 t/m 16 (max 60 + 

2 rolstoelplekken) 

 

GZ 3: aanvang 21.30 uur  

Tijdslot 1 20.45 – 21.00 uur – bezoekers balkon (max 57 bezoekers) 

Tijdslot 2 21.00 – 21.15 uur – bezoekers begane grond rij 1 t/m 9 (max 69 

bezoekers)  

Tijdslot 3 21.15 – 21.30 uur – bezoekers begane grond rij 10 t/m 16 (max 60 + 

2 rolstoelplekken) 

 

KZ 1: aanvang 19.30 uur  

Tijdslot 1 19.00 – 19.15 uur – bezoekers rij 6 t/m 10 (max 35 bezoekers) 

Tijdslot 2 19.15 – 19.30 uur – bezoekers rij 1 t/m 5 (max 32 bezoekers + 1 

rolstoel) 

 

KZ 2: aanvang 20.30 uur (in geval van 1 voorstelling KZ) 

Tijdslot 1 20.00 – 20.15 uur – bezoekers rij 6 t/m 10 (max 35 bezoekers)  

Tijdslot 2 20.15 – 20.30 uur – bezoekers rij 1 t/m 5 (max 32 bezoekers + 1 

rolstoel) 

 

KZ 3: aanvang 21.30 uur 

Tijdslot 1 21.00 – 21.15 uur – bezoekers rij 6 t/m 10 (max 35 bezoekers) 

Tijdslot 2 21.15 – 21.30 uur – bezoekers rij 1 t/m 5 (max 32 bezoekers + 1 

rolstoel) 

 

2.6 Scannen van tickets gebeurt in de foyer van het theater. De medewerker 

wordt afgeschermd door plexischermen. De medewerker verwijst de bezoeker 

via de juiste looproutes naar de zaal. 
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2.7 Toiletbezoek voorafgaand mogelijk. Tijdens voorstellingen zijn de toiletten 

alleen toegankelijk in geval van nood. Dit om te voorkomen dat bezoekers bij 

het verlaten van de rij in de zaal voor andere bezoekers langs moet lopen. Er 

zal een medewerker aanwezig zijn bij de toiletten voor controle en tussentijdse 

schoonmaak.  

 

2.8 Placering van de bezoeker in de zalen gebeurt door medewerkers van het 

theater. Er worden telkens twee stoelen naast elkaar gebruikt. Daartussen 

worden er minimaal drie stoelen leeg gelaten, waardoor de 1,5 meter afstand 

wordt gewaarborgd. In de zaal is duidelijk aangegeven welke stoelen er 

gebruikt mogen worden. Tickets worden ongeplaceerd verkocht. De twee 

stoelen naast elkaar worden bezet door bezoekers uit eenzelfde huishouden.  

 

2.9 Groepsarrangementen zullen niet worden aangeboden.  

 

2.10 Voorstellingen worden zonder pauze gespeeld. Consumpties kunnen 

voorafgaand worden gekocht en mee de zaal in worden genomen.  

 

2.11 Bij einde voorstelling zal het publiek verzocht worden bij het verlaten van de 

zaal 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. De routing in het theater geeft 

aan in welke richting het publiek dient te lopen om het theater te verlaten.  

 

2.12 In het theater zal door middel van stickers de juiste routing naar de zalen 

worden aangeven.  

 

2.13 In het hele theater zijn voldoende desinfecterende middelen aanwezig.  

 

2.14 Protocol zal op verschillende plekken in het theater worden bekend gemaakt.  

 

2.15 Bij gezondheidsklachten die zouden kunnen wijzen op besmetting met 

COVID-19, wordt men verzocht thuis te blijven. Het theater behoudt zich het 

recht voor om bezoekers/gasten en/of medewerkers toegang tot het theater te 

weigeren bij twijfel over de gezondheidstoestand. 
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D Zaalplattegronden  
 
 
1. GROTE ZAAL  

 
De Grote Zaal is als volgt ingedeeld (totaal excl. 2 rolstoelplekken: 186): 

 

Aantal beschikbare stoelen begane grond rij 1 t/m 9: 69 

Aantal beschikbare stoelen begane grond rij 10 t/m 16: 60 + 2 rolstoelplaatsen 

Aantal beschikbare stoelen balkon: 57 + 1 zaaldienst 

 

 

 
 
 

(De donkere bolletjes geven de te gebruiken stoelen weer.) 
  



 

9 
 

 
2. KLEINE ZAAL 

 
De Kleine Zaal is als volgt ingedeeld (totaal excl. 1 rolstoelplek: 67): 

 

Aantal beschikbare stoelen rij 6 t/m 10: 35  
Aantal beschikbare stoelen rij 1 t/m 5: 32 + 1 rolstoelplek  
 
 

 
 

 
(De donkere bolletjes geven de te gebruiken stoelen weer.) 
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E Veiligheid & hygiëne voor medewerkers en 

bezoekers  

 
Veiligheid en hygiëne voor medewerkers en bezoekers worden op de 

volgende manier gestimuleerd.  

 

1. Pin/contactloos betalen.  

2. Medewerkers worden adequaat geïnstrueerd hoe om te gaan met de 

veiligheid van de bezoekers. 

3. Handhaving door medewerkers: door het management wordt aangegeven 

dat zij volledig achter de medewerker staat in geval van het aanspreken 

van de theaterbezoeker op gedrag. Bij discussies wordt de dienstdoende 

regie/duty ingeschakeld.  

4. Medewerkers worden beschermd door de nodige plexischermen. Het 

werken met hygiënehandschoenen is toegestaan. Het dragen van 

mondkapjes is met ingang van 3 oktober verplicht, zodra men zich door 

het pand beweegt.  

5. Desinfecterende middelen zijn door het hele theater voldoende aanwezig.  

6. Extra schoonmaak: alle deurknoppen en andere handcontactpunten 

worden doorlopend door een medewerker gereinigd. Zo ook de toiletten.  

7. Techniek: het theater volgt hierin het protocol van de VPT (Vereniging van 

Podium Technologie).  

8. Bij de horeca zijn plexischermen ingezet om medewerkers te beschermen.  

9. Bezoekers zullen op verschillende plekken in het theater op de 1,5 meter 

afstand maatregel geattendeerd worden.  

10. Verder hangt er in de toiletten en in de keuken een mededeling om 

regelmatig handen te wassen.  
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