
26.05.2020 

Werkinstructie vrijwilligers Spullenbank: 

 

-Vanaf woensdag 3 juni zijn we voorlopig open op maandag- en 

woensdagochtend van 9.30 – 12.00 uur + de eerste zaterdag van de maand. 

 

-Blijf thuis bij lichamelijke klachten zoals niezen, hoesten enz.! 

 

-Per dagdeel zijn er 5 of 6 vrijwilligers aanwezig! 

 Één bij de ingang (nooddeur!)  

 Één bij de kassa 

 De overige mensen houden toezicht in de winkel. 

In overleg met Lea wordt er een werkrooster gemaakt en op de betreffende 

dag worden vóór openingstijd  de taken door Lea verdeeld! 

 

-Het overige werk zoals opruimen, poetsen e.d. kan evt. gedaan worden op 

de overige dagen. (dinsdag- of donderdagochtend) 

 

-Handschoenen dragen is voor de vrijwilligers verplicht. 

 

-Elke vrijwilliger krijgt een eigen hesje; voorzie dit van je naam, zodat je 

steeds het zelfde hesje draagt! 

 

-Houd afstand; minimaal 1,5 meter. 

 

-Er worden (voorlopig) geen spullen aangenomen. 

 

-Bij het koffiedrinken: plastic beker, kuipjes koffiemelk, suikerstaafjes en 

verpakte koekjes. Let op onderlinge afstand! 

 

-Klanten / bezoekers mogen geen koffie drinken en ook geen gebruik 

maken van het toilet. 

 

-Er mogen maximaal 8 klanten / bezoekers tegelijk in de winkel; mandje is 

verplicht!  

Via de nooddeur lopen de klanten / bezoekers door de grote zaal naar de 

meubelhal en daarna naar de winkel en tot slot naar de kassa; éénrichting 

dus! 

Via de hoofdingang kunnen ze dan het gebouw verlaten. 



 

  

 

 

 

 Bezoekers voor de balie of iemand die een afspraak bij de  

 Formulierenbrigade heeft, worden hierbij niet meegerekend! 

 Hier geldt de regel: één bezoeker tegelijk voor de balie en / of de  

 Formulierenbrigade! 

 

-Let op dat klanten / bezoekers niet te lang in de winkel blijven; geen 

“funshoppen”! 

Ongeveer 30 minuten per klant, zeker als het druk is. 

 

-Op maandagochtend is Henk H. aanwezig om toe te zien op het naleven 

van de coronaregels; op woensdagochtend gebeurt dit door Rob de Br. 

 


