
Voor het gebruik van de binnensportaccommodatie gelden een aantal protocollen waaraan een ieder 
zich dient te houden. U dient als huurder kennis te hebben van deze protocollen en erop toe te zien 
dat deze worden nageleefd. 
De 1,5 meter hoeft gedurende de sportactiviteit niet in acht te worden genomen. Voor en na de 
sportactiviteit geldt de algemene norm voor wat betreft de 1,5 meter wel 
Officiële wedstrijden, competities en ook trainingswedstrijden zijn weer toegestaan 
 

Tribune is gesloten per 29 september
 
Toeschouwers zijn onder voorwaarden toegestaan: 
Maximaal 100 personen indien er geen gezondsheidscheck en reservering plaatsvindt 
Geen maximum aantal personen indien er vaste zitplaatsen zijn op 1,5 meter en er een reservering 
en gezondheidscheck is geweest 
Registratie van de toeschouwers is ten allen tijde wenselijk, uit te voeren door huurder, in het 
horecagedeelte door de verhuurder. 
De huurder is gedurende de verhuur zelf verantwoordelijk voor het aanwezige publiek. Zowel voor 
wat betreft het monitoren van de aantallen als het naleven van de geldende regels 
Geadviseerd wordt het aantrekken van toeschouwers op de tribune beperkt te houden 
Volg, waar aanwezig, de ingestelde looproutes. Daar waar geen routes zijn aangegeven (bijv in de 
zaal, kruisend verkeer zoveel mogelijk voorkomen. Houdt zoveel mogelijk rechts aan. 
De kleedruimten mogen worden gebruikt, de huurder ziet er op toe dat binnen de kleedkamers de 
geldende hygiëne maatregelen worden nageleefd 
Sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij (vermoeden) 
van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, 
verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak;  
Spreekkoren aanheffen of zingen en schreeuwen bij wedstrijden is niet  
 
Desinfectie 
 
Binnen de sporthal dient de huurder zelf te voorzien in desinfectiemiddelen. 
Op de toiletten is handdesinfectie en zeep aanwezig. Deze worden door verhuurder bijgevuld, 
handdesinfectie is niet geschikt voor materialen! 
Verhuurder maken in de ochtend de kleedkamers en toiletten schoon volgens huidige rooster, 
evenals de deurklinken en contactpunten. Tribune schoonmaak volgens huidige rooster. 
Indien tussentijdse reiniging/desinfectie  gewenst is door huurder kan verhuurder dit tegen betaling 
verzorgen 
De sport en spel materialen dienen na elke les, training of sportsessie uitgewassen/schoongemaakt 
en/of gedesinfecteerd te worden door de gebruikers 
De leraar/trainer/coach gebruikt voor zover mogelijk alleen de eigen materialen 
Schoolmaterialen zijn alleen bestemd voor de scholen 
Laat geen voorwerpen rondslingeren die mogelijk in vorige sessies zijn aangeraakt, maak ze schoon 
en berg ze op 
De huurder dient zorg te dragen voor het communiceren van de geldende maatregelen en 
protocollen en te controleren/toetsen of de geldende regels bekend zijn en worden nageleefd 
 
Schoonmaak 
 
Verhuurder maakt elke morgen de kleedkamers schoon zoals gebruikelijk en alle 
deurklinken/duwbalken zullen gereinigd of gedesinfecteerd worden. 
Sporthalvloer wordt volgens het normale schema gereinigd. 
Het is niet toegestaan alcoholhoudende schoonmaakmiddelen of desinfectie/handreiniger te 
gebruiken op de sportvloer i.v.m. de toplaag. 
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StrikeOut



De huurder dient ten allen tijde zorg te dragen voor het uitvoeren, handhaven en controleren van de 
geldende coronamaatregelen. Hiervoor dient de huurder een zogenaamde 
“coronaverantwoordelijke”aan te wijzen. 
 
De coronaverantwoordelijke: 

• Is herkenbaar als zijnde coronaverantwoordelijke is en het eerste aanspreekpunt voor alle 
leden/leerlingen van de huurder en de medewerkers van de locatie 

• Kan/mag ook een trainer in functie zijn indien dit geen invloed heeft op het kunnen 
uitvoeren van deze taak 

• Meldt zich bij gebruik van de sporthal, tenminste 15 minuten voor aanvang, bij de bar voor 
een eerste uitleg en afstemming, eventuele opening van tribune, verlichting aan, wand open 
e.d. (Binnen de sporthal opereert de coronaverantwoordelijke zelfstandig) 

• Is als eerste aanwezig en draagt zorg voor opvang en begeleiding van de leden/leerlingen van 
de betreffende vereniging/school 

• Ziet er op toe dat de sporters met inachtneming van de 1,5 meter buiten wachten en niet 
eerder dan 10 minuten voor aanvang de kleedkamers of sporthal betreden 

• Dient contact tussen de verschillende groepen sporters waar mogelijk te voorkomen 
(aangeraden wordt dat de coronaverantwoordelijken van de elkaar opvolgende gebruikers 
ter plekke contact met elkaar leggen, om het “wisselmoment”af te stemmen) 

• Ziet toe op het toepassen van de hygiënemaatregelen bij binnenkomst zoals het 
desinfecteren van de handen 

• Is gedurende de gehele inhuur aanwezig en ziet toe op het naleven van de geldende 
maatregelen voor de betreffende doelgroep/sport, zowel door spelers/trainers, als 
eventueel aanwezig publiek. 

• Vertrekt als laatste en ziet toe op het naleven van de hygiëne maatregelen bij vertrek 

• Kan en mag (tussentijds) worden afgelost door een andere persoon, de taken en 
verantwoordelijkheden worden dan aan elkaar overgedragen. 

 
Algemene uitgangspunten  

• blijf thuis bij klachten en laat je testen;  
• pas hygiëne toe; 
• houd 1,5 meter afstand; 
• vermijd drukte.  
• het is (bovendien) verboden in de publieke ruimte of in een besloten plaats in groepsverband 

te    zingen of te schreeuwen. 
 
Uitzonderingen op de 1,5 m 
• personen die een gezamenlijk huishouden vormen onderling;  
• de afstand tot kinderen tot en met 12 jaar: dus onderling geen afstand en ook van deze 

kinderen tot leden van andere leeftijdsgroepen;  
• personen t/m 17 jaar alleen onderling; 
• personen die sport, theater of dans in de vorm van sport of culturele uiting beoefenen, voor 

zover het niet in acht nemen van een onderlinge afstand van 1,5 meter dit de 
sportbeoefening in de weg staat;  

 
Voor binnensportaccommodaties is goed ventileren van belang.  Aanpassingen van bestaande 
instellingen van ventilatiesystemen zijn niet nodig. De geldende richtlijnen en onderhoudsinstructies 
kunnen worden gevolgd 
 
Horeca 

• Bij de hoofdingang is een desinfectiepunt, tevens registratiepunt 



• In de toiletten is zeep en desinfectie aanwezig 
• Reservering verplicht (mag ook aan de deur) 
• Vaste zitplaats vereist 
• Gezondheidscheck 
• Taveerne Gaston is voorlopig gesloten 
• De bar voorziet uiterlijk om 24.00 uur het laatste rondje, uitgezonderd evenementen 
• Om 00.30 uur wordt de locatie afgesloten voor gasten, uitgezonderd evenementen 
• Uitsluitend bij reservering minimaal 3 dagen vooraf wordt hiervan afgeweken voor speciale 

evenementen. 

 



 
 
 
 
 


