
Protocol gebruik gemeentelijke binnensportaccommodaties  

Versie 1 augustus 2020 - NB. dit is een tijdelijke aanvulling op de gebruiksvoorwaarden 

 

 

Vanaf 1 juli 2020 is het sporten in de gemeentelijke binnensportaccommodaties weer toegestaan. Hiervoor gelden wel een 

aantal spelregels en protocollen.  

De gemeente is degene die deze spelregels opstelt. Basis is het Sportprotocol Verantwoord Sporten (NOC*NSF). De 

sportbonden hebben vaak nog sport-specifieke regels. Kijk hiervoor op hun website.  

Veilig en verantwoord gebruik van de accommodaties is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente én de 

gebruikers waarbij ieder zijn eigen specifieke rol heeft.  

Algemeen  

• Bij gezondheidsklachten: blijf thuis!  

• Houdt zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tot elkaar.  

• Veilig gebruik van de sportaccommodaties is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Gun elkaar de ruimte en 

spreek elkaar aan op risicovolle situaties.  

Gebruik van een gemeentelijke sportaccommodatie per 1 augustus 2020  

• Voor gebruik in seizoen 2020-2021 (na de zomervakantie) zullen (mogelijk) aangepaste spelregels en protocollen 

gaan gelden.  

• Specifiek voor gymzalen: Omdat de gymzalen niet geschikt zijn te maken voor de aanwezigheid van meerdere 

gebruikersgroepen tegelijk worden de gebruikers verzocht deze accommodaties 10 minuten vóór het einde van 

het gereserveerde tijdsblok te verlaten. De volgende gebruikersgroep betreedt de gymzaal pas wanneer de vorige 

groep de accommodatie heeft verlaten.  

• Bij de reservering geeft u aan:  

- Naam/telefoonnummer van de algemene contactpersoon van de vereniging 

- Naam/ telefoonnummer van de coronaverantwoordelijke die tijdens de activiteit aanwezig is 

- Hoeveel mensen er aan de activiteit zullen deelnemen. 

• Bovenstaande informatie dient u ook alsnog (en voor het eerste gebruik) te overleggen wanneer u al gereserveerd 

heeft,  zoals het geval is bij o.a. de verenigingen met een financieel jaarcontract. 

• De accommodaties zijn waar nodig voorzien van duidelijke looproutes en aanwijzingen.  

• In de accommodaties hangen duidelijk zichtbaar de spelregels en hygiënevoorschriften.  

• Voor de toiletten zijn desinfecterende middelen beschikbaar op iedere locatie.  

• Het schoonhouden van de (spel-)materialen is de verantwoordelijkheid van de gebruikers. Zij dienen hiertoe eigen 

desinfecterende materialen mee te nemen!  

• Tijdens het sporten gelden geen regels m.b.t. het houden van afstand tot elkaar.  

• De 1,5m afstand-regel geldt wel voor volwassenen (vanaf 19 jaar) gelijk vóór en ná de sportactiviteit.  

• De kleedruimtes incl. douches zijn beschikbaar voor gebruik. Let hierbij op dat hier de 1,5m afstand-regel geldt 

voor volwassenen.  In de praktijk zal dit betekenen dat er slechts enkele volwassenen tegelijk gebruik kunnen 

maken van kleedkamers en douches.  



• De toiletten worden na ieder gebruik, door de gemeente, gedesinfecteerd. 

• Gebruik van liften is niet toegestaan.  

Specifiek voor de vereniging  

• Verzamel buiten op een afgesproken plek en ga samen naar binnen. Volg hierbij de aanwijzingen en 

looproutes.  

• Spreek binnen de club af hoe je de gezondheidscheck invult om te controleren of de sporters die naar de 

sportlocatie komen klachtenvrij zijn. 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.  

• Zorg per training voor een overzicht van alle aanwezige leden. Bewaar deze minimaal 4 weken zodat er 

contactonderzoek kan plaatsvinden.  

• Neem kennis van het Sportprotocol Verantwoord Sporten (NOC*NSF) en de specifieke aanvullende richtlijnen van 

de Sportbond en handel hiernaar.  

• Zorg dat je bekend bent met de veiligheids- en hygiëneregels en volg deze op.  

• Kies ervoor om binnen zoveel mogelijk sportactiviteiten met een lichte of matige intensiteit aan te bieden.  

• Ouders mogen komen kijken, echter alleen op de tribune of in de kantine. Zij handelen  naar de aanwijzingen van 

zowel de aanwezige beheerder als de coronaverantwoordelijke van de vereniging.  

• Houdt de gereserveerde tijd in acht. Niet naar binnen voordat de  voorgaande groep buiten is. Maak afspraken 

met de groep die voor u sport. Ook hier geldt: gun elkaar de ruimte en spreek elkaar aan op risicovolle situaties.  

• Trainers/coaches gebruiken hun eigen gemarkeerde materialen.  

• Sporttoestellen dienen minimaal 1,5 m uit elkaar te staan.  

• De spelmaterialen moeten na elke les / training schoongemaakt of gedesinfecteerd worden. 
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DISCLAIMER: DIT PROTOCOL IS NOG IN ONTWIKKELING EN GEBASEERD OP DE KENNIS VAN NU. DE KOMENDE DAGEN KUNNEN 
NOG AANPASSINGEN VOLGEN (OP BASIS VAN AANWIJZINGSBRIEF RIJKSOVERHEID EN DE DAARUIT VOLGENDE 
NOODVERORDENINGEN) 


