
Afspraken mbt gebruik sporthallen en gymzalen van de Wolden en Hoogeveen 
 

 
Advies voor verenigingen/scholen 
 

- Voor het in gebruik nemen van een accommodatie dient de vereniging/school het algemeen 
protocol verantwoord sporten van he NOC-NSF  door te hebben genomen. Dit protocol heeft 
betrekking op het veilig gebruik van de sportruimtes. 

- Ieder sportvereniging wijst een Coronacoördinator aan die ervoor zorgt dat alle 

maatregelen die van de verenigingen wordt gevraagd geregeld worden. Daarnaast 

is deze persoon het corona aanspreekpunt voor de verhuursport en 

sporthalbeheerders. Deze houdt tevens een logboek bij met vermelding van de 

gebruikersgroep, aantallen aanwezigen per gebruikersgroep en de tijdstippen van 

aankomst en vertrek. 
 
Regels voor bezoekers (verenigingen /scholen) 

- Er vindt een nauwkeurige gezondheidscheck (vooraf). Deze verantwoordelijkheid ligt bij de 
gebruiker/huurder zelf. 

- Bent u of uw kind verkouden, dan verzoeken wij u om thuis te blijven. 
- De accommodatie is niet toegankelijk voor toeschouwers en ouders/verzorgers. Zij wachten 

buiten voor het ophalen van hun kinderen. 
- Scholen en sportverenigingen dragen er  zorg  voor dat de algemen hygiëne voorschriften 

van het RIVM worden nageleefd. 
- Zorg dat sporters en medewerkers altijd minimaal 1,5m kunnen houden. Het afstand houden 

is een verantwoordelijkheid van sporters en begeleiders zelf. 
- In verband met social distancing gelieve niet voor de gereserveerde tijd de sporthal 

binnengaan. 
- Het gebruik van de kleedkamers en douches zijn  mogelijk, waarbij rekening gehouden moet 

worden met de 1,5m afstand. 
- Gelieve thuis om te kleden ivm de beperkte ruimte in de kleedkamers, i.v.m.  de 1,5m 

afstand houden tot elkaar. 
- Het toiletbezoek dient tot een minimum te worden beperkt. 
- Voor en na de les, dienen de gebruikers hun handen te wassen of te desinfecteren. 
- Sporttoestellen dienen minimaal  1,5m uit elkaar te staan en het sportmateriaal dient na het 

gebruik gedesinfecteerd te worden.  
- De sportaanbieders zijn zelf verantwoordelijk voor het desinfecteren van het sportmateriaal 

dat gebruikt wordt tijdens de training. 
- De sportaanbieders zijn zelf verantwoordelijk voor het desinfecteren van de toiletten voor- 

en na het geven van hun trainingen. 
- De sportaanbieders zijn zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van een logboek, waarin 

het tijdstip van aankomst en vertrek wordt vermeld en ook de aanwezigen per 
gebruiksgroep. 

- Dit logboek zal bij de ingang van de sportaccommodatie aanwezig zijn. 
- Volg de aanwijzingen op van de spelregels en bestickering. 
- Bij toernooien en wedstrijden mag publiek aanwezig zijn. Hierbij geldt dat toeschouwers 

1,5m afstand tot elkaar moeten houden. Voor binnen gelden maximum aantallen van 100 
toeschouwers, wel placeren). 

 
Regels voor sporthalbeheerders (personeel) 
- De sporthalbeheerders zijn geïnstrueerd hoe om te gaan met het klantcontact. 
- Bij klantcontact wordt te allen tijde gebruik gemaakt van de persoonlijke beschermingsmiddelen, 

zoals het dragen van mondkapjes en handschoenen. 



- De sporthal beheerder neemt zelf afdoende hygiëne maatregelen in acht (handen wassen, 
hoesten/niezen in elle boog). 

- De sporthalbeheerders zijn in het bezit van desinfecterend handgel, mondkapjes en 
handschoenen. 

- Op alle werkplekken is desinfecterende handgel aanwezig. 
 
 
Regels voor de schoonmakers. 
- De schoonmakers zijn geïnstrueerd hoe om te gaan met de producten en materialen. 
- Extra schoonmaak rondes worden ingepland voor de accommodaties die worden gebruikt. 
- De klinken, deuren en sportinventaris word Voor en na de les, dienen de gebruikers hun handen 

te wassen of te desinfecteren en  2x daags  schoongemaakt/gedesinfecteerd. 
- Verplicht van het dragen van handschoenen. 
- De schoonmakers nemen zelf afdoende hygiëne maatregelen in acht (handen wassen, 

hoesten/niezen in elle boog). 
- Er is desinfecterende handgel aanwezig op de werkplekken voor de schoonmakers. 

 
 
Overige 
- De EHBO-ruimte is ten alle tijden toegankelijk. 
 
 
 


