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Aanvullend reglement i.v.m. corona – v2020-11
(Reglement voor het gebruik van Sporthal De Wissel)
1.

In verband met corona zijn er aangepaste en aanvullende regels omtrent het gebruik van Accommodatie.

2.

Hetgeen gesteld in dit reglement is aan wijzigingen onderhevig. Raadpleeg kort voor uw bezoek aan
Accommodatie de dan geldende regels. Raadpleeg hiervoor onder andere:
•

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijksleven/sport;

3.

•

https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport;

•

https://www.vrmwb.nl/Nieuws/2020/02/27/Informatie-over-corona;

In dit reglement wordt verstaan onder:
a. Accommodatie: Sporthal De Wissel; het gehele gebouw, bijgebouwen en naaste
omgeving;
b. Verhuurder: Stichting Sporthal G.H.V.
c.

Huurder: de natuurlijke- of rechtspersoon aan wie het gebruik van de sporthal door het
bestuur van Stichting Sporthal G.H.V. schriftelijk is bevestigd.

d. Gebruiker: een ieder die als sporter, toeschouwer, begeleider of bezoeker van de
Accommodatie gebruik maakt.
e. Huurovereenkomst: document waarin details van de verhuring zoals ruimte, datum en
tijdstip zijn vastgelegd.

Algemene regels in Accommodatie
4.

Blijf bij klachten thuis en laat u testen.

5.

In de Accommodatie hangt bij binnenkomst een poster met daarop een gezondheidscheck. Kunt u één
van de vragen met ja beantwoorden? Dan mag u niet naar binnen.

6.

Bij binnenkomst desinfecteert u uw handen.

7.

Draag in de entreehal van Accommodatie een mondkapje.

8.

Houd 1,5 meter afstand van elkaar. Volg de aangegeven route en volg altijd de aanwijzingen op van de
eventueel aanwezige beheerder.

9.
10.

Kleedkamers, douches en toiletten zijn gesloten.
Probeer kruisingen van bezoekersstromen zoveel mogelijk te voorkomen door niet eerder te komen dan
de gereserveerde aanvangstijd. Stop op tijd met de sportactiviteiten. Organiseer zoveel mogelijk vaste
wisseltijden tussen de verschillende teams.

11.

Wedstrijden zijn voorlopig verboden, dus de competitie ligt even stil. Dit geldt voor zowel jeugd als
volwassenen in alle sporten.
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12.

Na het sporten moet u de sportmaterialen die u heeft gebruikt zelf desinfecteren. De sporthalbeheerder
zorgt ervoor dat er schoonmaakmiddelen beschikbaar zijn.

13.

Zorg ervoor dat sporters en ouders/verzorgers die hun kind(eren) op komen halen buiten wachten.

14.

Verlaat direct na het sporten Accommodatie.

15.

Alle horeca in Accommodatie is gesloten.

Afstand en groepsgrootte in de sporthal
16.

Individueel sporten voor volwassenen is alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter
afstand te houden. Maximaal 4 volwassenen mogen in teamverband sporten.

17.

Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te
houden. Zij mogen met meer dan 4 personen sporten.

18.

Er zijn maximaal 30 individuele personen per ruimte toegestaan, mits hierbij voldoende afstand kan
worden gehouden. Dit aantal is inclusief kinderen, maar exclusief personeel.

19.

Kinderen vanaf 13 jaar en volwassenen mogen na het sporten niet bij elkaar komen met meer dan 4
personen. Voor kinderen tot en met 12 jaar geldt deze beperking niet.
Verplichte functionaris vanuit de gebruiker de ‘coronaverantwoordelijke’

20.

Huurder) dient ten allen tijde zorg te dragen voor het uitvoeren, handhaven en controleren van de
geldende coronamaatregelen. Hiervoor dient de huurder (vereniging/school) een zogenaamde
“coronaverantwoordelijke” aan te wijzen.
De coronaverantwoordelijke:
a. Is herkenbaar of bekend als zijnde coronaverantwoordelijke en is het eerste
aanspreekpunt voor alle sporters en bezoekers namens Huurder en voor medewerkers
en vrijwilligers van Verhuurder.
b. Kan/mag (ook) een trainer in functie zijn indien dit geen invloed heeft op het kunnen
uitvoeren van deze taak en de totale groep niet groter is dan 10 personen.
c.

Meldt zich bij gebruik van sporthal, tenminste 15 minuten voor aanvang, bij de
sporthalbeheerder voor een eerste uitleg en afstemming.
(Binnen de gymzalen opereert de coronaverantwoordelijke zelfstandig).

d. Is als eerste aanwezig en draagt zorg voor opvang en begeleiding van de sporters en
bezoekers namens Huurder
e. Ziet erop toe dat de sporters en bezoekers met inachtneming van de 1,5 meter buiten
wachten en niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training/activiteit
Accommodatie betreden.
f.

Dient contact tussen de verschillende groepen sporters waar mogelijk te voorkomen.

g. Aangeraden wordt dat de coronaverantwoordelijken van de elkaar opvolgende Huurders
ter plekke contact met elkaar leggen, om het ‘wisselmoment’ af te stemmen.
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h. Ziet toe op het toepassen van de hygiënemaatregelen bij binnenkomst zoals het
desinfecteren van de handen.
i.

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.

j.

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

k.

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

21.

De sporthalbeheerder en medewerkers van Verhuurder dragen steekproefsgewijs zorg voor
controle op naleving van de geldende maatregelen binnen Accommodatie. En voor actieve
begeleiding van de coronaverantwoordelijke.

Dit reglement is opgesteld door het bestuur van Stichting Sporthal G.H.V.
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