
PROTOCOL  
BINNENSPORTACCOMMODATIES 

 

 

ALGEMEEN 
 

• Desinfecteer uw handen bij binnenkomst, bij het verlaten van de accommodatie en voorafgaand en na gebruik van het toilet. De locatie is 
voorzien van een display met een desinfectie dispenser; 
 

• Bij gezondheidsklachten, blijf thuis. Volg de richtlijnen van het RIVM; 
 

• Schud geen handen en hoest en nies in uw elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;  
 

• Kleedkamers en douches mogen gebruikt worden. Houd 1,5 meter afstand en volg de richtlijnen op.  
 

• Houd u altijd aan de aangegeven routing in de accommodatie. Er is waar mogelijk zo veel mogelijk sprake van eenrichtingsverkeer; 
 

• Sporters mogen weer 100% van de capaciteit van de zaal op 1,5 meter afstand gebruiken. Houd anderhalve meter (twee armlengtes) 
afstand van ieder andere persoon buiten uw huishouden, behalve als dit nodig is voor de beoefening van sportactiviteiten.. Je dient in een 
ruimte wel ten alle tijden 1,5 meter afstand te kunnen bewaken. Dit bepaalt dus het maximaal aantal deelnemers per zelfstandige ruimte. 
 

• Horeca is weer toegankelijk op reguliere tijden; hier mag weer 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruikt worden. Een vaste 
zitplek is verplicht. Dit mag ook aan de bar zijn. Registratie en gezondheidscheck zijn verplicht. 

  

• Publiek is weer toegestaan. Hiervoor mag 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruikt worden. Een vaste plaats is verplicht. 
 
GEBRUIK SPORTHAL 
 

• Alleen vooraf gereserveerde activiteiten via de Verhuuradministratie worden toegestaan; 

• Iedere huurder heeft een Coronaverantwoordelijke aangewezen. Dit is het eerste aanspreekpunt wanneer richtlijnen niet worden 
nageleefd; 
 

• U bent als gebruiker van de sportvoorziening zelf verantwoordelijk voor de naleving van de maatregelen conform de RIVM richtlijnen.  
 

• Deuren blijven zoveel mogelijk open, zodat fysiek contact met handvaten, klinken en deuren zoveel mogelijk worden beperkt; 
 

• Houd rechts lopen in de gangen en trappen aan; 
 

• Op ieder moment moet onomstotelijk vast te staan hoeveel personen waar en wanneer binnen de accommodatie aanwezig zijn. Iedere 
huurder dient voorafgaand aan iedere training deze gegevens te noteren in het daarvoor aangewezen logboek op de accommodatie.  Deze 
vindt u bij de ingang van de beheerdersruimte. De Corona verantwoordelijke wordt aangesproken op deze verantwoordelijkheid; 
 

• Wanneer meerdere groepen van uw vereniging achter elkaar trainen, bent u als huurder zelf verantwoordelijk voor voldoende wisseltijd in 
het rooster en de schoonmaak van het gebruikte sportinventaris tussendoor. De aanwezige beheerder zal u hierin begeleiden; 
 

• Wanneer u als huurder uw sportactiviteit heeft afgerond, desinfecteert u de gebruikte materialen met het daarvoor bestemde desinfectie 

middel. Zo kan iedereen gebruik maken van schone materialen. Vragen hierover? Neem contact op met de beheerder! 076-5293799.  

 

• Zet zoveel mogelijk ramen open in de sportzaal. Wanneer nooddeuren opengezet worden met als doeleinde de ventilatie te verbeteren, 

dient voor alle gebruikers duidelijk te zijn dat deze nooddeur niet fungeert als in,- of uitgang; 

 

• Amateurwedstrijden zijn weer toegestaan, voor alle leeftijden inclusief publiek. Iedereen mag wedstrijden spelen tegen andere clubs. Ook 

hier geldt de 1,5 meter afstandsregel voor publiek.  

 

• Natuurlijk helpen onze sporthalbeheerders u graag! Wij vragen u wel 1,5 meter afstand te houden tot onze sporthalbeheerders. Vragen of 

onduidelijkheden? Neem gerust contact met ons op via verhuuradministratie@breda.nl of via 076-5294607. 

 

Ten slotte;  Alleen samen brengen we dit tot een succes! Dank voor uw begrip. 
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