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Protocol Sportaccommodaties 

 

Op dit moment zijn sportaccommodaties gesloten. Met ingang van 1 juli 2020 mogen de verenigingen 

weer gebruik maken van de gymzalen.  

 

Dit protocol gaat over het gebruik van de binnensportaccommodaties voor de verenigingen. Zij hebben 

het eerste recht op huur. Daarna volgt particulier gebruik.  

De maatregelen hebben betrekking op de volgende onderwerpen: afstand houden (geldt niet voor 

kinderen onderling), gezondheidscheck, aantallen, hygiëne, beschermingsmiddelen en 

begeleiding/toezicht.  

Tijdens de sportbeoefening dient de trainer een protocol van de vereniging te kunnen 

overleggen. Passend bij de groep(en) en sportactiviteit, dit schrijven is ook vooraf  

gecommuniceerd aan de leden. 

Voor inhoudelijke vragen over dit protocol kun je terecht bij de eigenaar. Voor ondersteuning bij het 

opstellen van een protocol voor de vereniging kun je terecht bij vereningsondersteuning. 

Bas Löverink 06 – 5188 5471 -  bloverink@accres.nl 

 

 

 

 

Datum: 11 juni 2020 

Eigenaar: Accres Apeldoorn bv -  svolpe@accres.nl 

Gebaseerd op:  • Richtlijnen RIVM, Noodverordening Gelderland NO 
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Gezondheidscheck: 

➢ De vereniging is verplicht bij elke sportbeoefening het volgende bij de leden onder de 

aandacht te brengen. 

 

 

Door deze sportaccommodatie te betreden, geef ik aan dat ik de gezondheidscheck heb gelezen.  

Had je een van deze of meerdere klachten in de afgelopen 24 uur? 

        

 

 

 

 

 

Hoesten Neusver-koudheid 
Koorts vanaf 38 

graden 
Benauwd-heidsklachten 

Reuk- en/of 

smaakverlies 

 

 

Heb je op dit moment een huisgenoot met koorts en/of 

benauwdheidsklachten? 

 

 

Heb je het coronavirus gehad en is dit in de afgelopen 7 

dagen vastgesteld? 

 

 

 

Heb je een huisgenoot/gezinslid met het coronavirus en 

heb je in de afgelopen 14 dagen met hem/haar gehad 

terwijl hij/zij nog klachten had? 

 

 

Behoor je in thuisisolatie te zijn omdat je direct contact 

hebt gehad met iemand waarbij het coronavirus is 

vastgesteld? 

 

 

Indien een van de bovenstaande vragen met een ‘JA’ beantwoord wordt,  

verzoeken wij u vriendelijk weer huiswaarts te keren. 
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Begeleiding/ surveillance tijdens de sportbeoefening: 

➢ De trainers/begeleiders moeten 1,5 meter afstand houden van de kinderen.  Bij kinderen tot 18 

jaar onderling is er geen verplichte 1,5 meter afstand. 

➢ In de nieuwste noodverordening VNOG moet gekeken worden of er nog gesproken wordt over 

extra ‘corona-surveillance’. Als dat verplicht gesteld wordt moet de vereniging daar voor 

zorgen. 

 

 

Protocol sportbonden  >>>> protocol verenigingen: 

➢ De meeste sportbonden hebben hun eigen protocol toegespitst op de desbetreffende sport. 

Door de vereniging wordt op basis hiervan een eigen protocol gemaakt en deze moet bij de 

reservering/inhuring overhandigd kunnen worden. In dit protocol komen onderwerpen uit ons 

protocol aan bod, toegespitst op de desbetreffende groep(en) en activiteit(en) van de 

vereniging. 

 

 

Omkleden:  

➢ Het gebruik van kleedruimten om om te kleden is niet mogelijk. 

➢ Omkleden gebeurt thuis 

➢ Enkel het wisselen van buiten- naar binnenschoeisel is toegestaan in de kleedruimte met 

inachtneming van 1,5 meter.  

 

 

Routing: 

➢ Het is niet noodzakelijk om in de sportaccommodatie een vaste routing aan te brengen (bv. op 

de vloer)   Verwerk in uw protocol hoe de routing voor uw groep het beste kan werken. 

➢ Probeer als vereniging kruizingen van bezoekersstromen zoveel mogelijk te voorkomen. 

 

 

Aantal personen in de zaal: 

➢ Indien vooraf de gezondheid wordt gecheckt is er geen maximum aan het aantal personen, wel 

dient men qua bezoekersaantal de 1,5 meter in acht te kunnen nemen.    

 

 

Hygiëne voor, tijdens en na de sportbeoefening: 

 

➢ Het wordt aangeraden dat men voor de bewegingsles de handen wast. Hiervoor zijn 

zeepautomaten en papieren handdoeken aanwezig.  

➢ Toiletgebruik gelieve tot een minimum te beperken. Geef de leden aan zoveel mogelijk thuis 

naar het toilet te gaan. 

➢ Het is niet toegestaan om te douchen. De douches zijn ivm de coronamaatregelen en het 

wachten op de testresultaten van onze jaarlijkse legionellakeuringen gesloten tot in ieder geval 

september. 

➢ Zelf schoonmaken van gebruikte toestellen/materialen. Hiervoor verwijzen we naar wat de 

desbetreffende bond van te verrichten activiteit hier in hun protocol over benoemen.  De 

middelen hiervoor dienen door de vereniging aangeschaft te worden. 

 

 

Hygiëne betreffende het schoonmaken vanuit onze kant: 

 

➢ Tijdens de reguliere schoonmaakronde is extra aandacht besteed aan de handgrepen  

en de toiletten. 
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➢ De schoonmaak wordt aangepast aan de frequentie van zaalverhuur. Als voorbeeld door de 

dag heen veel gehuurd wordt zal de schoonmaak opgeschroefd worden.  

➢ Er zijn enkele verenigingen die tijdens de zomervakantie doorsporten. Tijdens deze periode is 

er geen schoonmaak en dient u daar zelf maatregelen voor te nemen. 

 

 

Sportkantine in de grote sporthallen gesloten: 

➢ In ieder geval tot september blijven de sportkantines van Sporthal Mheenpark en Sporthal 

Matenpark gesloten. 

 

 

 

Veel plezier met de sportactiviteiten! 

 


