
 
Capaciteitsmogelijkheden groepsruimtes Venwoude in Corona tijd 
 
 
 

 

Overzicht capaciteitsmogelijkheden van alle groepsruimtes in Corona tijd 

 

In verband met de 1,5 meter afstandsregel in Coronatijd maken we onderscheid tussen twee 

capaciteitsindelingen; 

Optimaal veilige capaciteit → In deze opstelling is rekening gehouden met de looproutes. Iedereen kan op elke 

moment de zaal verlaten met behoud van de 1,5 meter afstand. 

Maximale capaciteit → in deze opstelling zijn er geen looproutes. Deelnemers kunnen tussendoor niet met 

behoud van de 1.5 meter afstand de zaal verlaten. Om deze opstelling toch veilig aan te kunnen bieden 

hanteren we de volgende gedragsafspraken: 

- Pauze voor toiletgebruik of om andere reden kan alleen in de geplande pauzetijd 

- De zaal in en uitgaan dient volgens een vast stramien te gaan; Bij het binnenkomen worden de plaatsen 

naast het raam het eerste bezet en zo wordt de ruimte langzaam gevuld tot dat de laatste plaatsen bij 

de toegangsdeur zijn bezet. Bij het verlaten van de ruimte wordt deze procedure in omgekeerde 

volgorde gedaan. 

- Tip; laat deelnemers die vaker een sanitaire pauze nodig hebben een plek bij de uitgang nemen.  

Overzicht capaciteit van de groepsruimte; 

Let op; De Tormentil en Wederik bevinden zich in hetzelfde gebouw. Als je voor de Tormentil kiest dan kan je je 

capaciteitsmogelijkheid uitbreiden door de Wederik erbij te betrekken en deze groepsruimte waar nodig online 

te verbinden. 

                   Gebouw 
→ 

                   Tormentil & Wederik   

Lariks   Tormentil Wederik 
 

Gentiaan 

                Capaciteit 
→ Opstelling↓  optimaal maximaal optimaal maximaal optimaal maximaal optimaal maximaal 

In koppels 28 42 14 18 8 12 20 32 

Theater / lezing 24 40 12 17 5 9 17 28 

Meditatie / Satsang 18 30 8 11 4 6 12 21 

Meditatie - Ovaal 18 30 11 15 7 9 12 19 

Yoga 
/Lichaamswerk 17 24 7 10 4 6 11 18 

Massage/ Tantra 28 42 14 18 8 12 20 32 

 

Op de website van Venwoude vind je per groepsruimte een document met daarin tekeningen en foto’s van 

elke opstellingsvorm met elke capaciteitsindeling. Hieronder de link naar deze online pagina’s: 

LARIKS 

TORMENTIL & WEDERIK  

GENTIAAN 

https://www.venwoude.nl/wp-content/uploads/2020/06/Capaciteit-Lariks-15m.pdf
https://www.venwoude.nl/wp-content/uploads/2020/06/Capaciteit-Tormentil-Wederik-15m.pdf
https://www.venwoude.nl/wp-content/uploads/2020/11/Capaciteit-Gentiaan-15m.pdf

