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1. Inleiding
Alle in dit document opgegeven kaders en regels zijn gebaseerd op de maatregelen die
gelden per 1 juli 2020. In verloop van tijd kan dit document weer aangepast worden
doordat maatregelen weer gewijzigd worden. Dit document is dus onder voorbehoud van
wijzigingen, zodra deze worden doorgevoerd worden huurders daarvan op de hoogte
gesteld.

2. Sport- en cultuurhuis DukdalfBRES
In DukdalfBRES bevinden zich de volgende verhuurbare ruimten/zalen:
 Sporthal Dukdalf (valt onder hoofdstuk 4)
 Zwembad
 Theaterzaal
 Vergaderruimte
 Squashbanen (valt onder hoofdstuk 4)

2.1 Kaders toegang
Kaders:














Geopend: alleen tijdens dienstverlening, op afspraak of als er een zaal gehuurd is.
Voor de foyer geldt een maximum van 40 volwassen personen tegelijk bij
een verblijfsfunctie. De foyer is ook een verkeersruimte (doorloop van buiten naar
andere functies/zalen en andersom), daarbij kan de foyer meer dan 40 volwassen
mensen tegelijk kwijt voor doorloop, maximum hiervoor is niet vastgesteld.
Doorloop vindt vaak gefaseerd plaats. Dit is afgesproken i.s.m. BZHD en st. K&C
Brielle.
Bij de foyer geldt VOL = VOL, zijn de 40 zitplaatsen bezet, dan worden
bezoekers die willen verblijven verzocht om buiten te wachten totdat er weer een
plek beschikbaar is.
In de foyer is het verplicht om op een (toegewezen) zitplaats te gaan
zitten of om de foyer te gebruiken als doorloop naar een andere ruimte (bijv.
sporthal of bij het uitzoeken van een bibliotheekboek). De foyer mag niet gebruikt
worden om te wachten, dan verzoeken we de bezoeker een zitplaats te zoeken of
buiten te wachten.
Gezelschappen van max. 2 pers, m.u.v. 1 ouder met meerdere kinderen voor
zwemles/bibliotheekbezoek.
Voor maatschappelijke samenzijn-initiatieven (bijv. vluchtelingenwerk en centrum
vrijwilligerswerk) in de foyer geldt een max. van 4 volwassen personen, een plek
is niet gegarandeerd. Bijeenkomsten of maatschappelijke samenzijn-initiatieven
met meer dan 4 personen zijn in de foyer niet toegestaan, dan dient er een zaal
gehuurd te worden.
Er is altijd een coronaverantwoordelijke aanwezig van de hurende partij en van
Sportcomplex Dukdalf.
De coronaverantwoordelijke dient zich altijd vooraf aan de gehuurde tijd van een
zaal zich te melden bij de balie van Sportcomplex Dukdalf of de aanwezige
gebouwbeheerder (tenzij er andere afspraken gemaakt zijn tussen de vereniging
en de afdeling verhuur).
Indien er tijdens de verhuur van een zaal situaties ontstaan die in strijd zijn met
de huis/gedragsregels of onveilig zijn wordt er eerst contact opgenomen met de
coronaverantwoordelijke van de hurende partij.
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Zo kan de coronaverantwoordelijke van Dukdalf kortsluiten met de
coronaverantwoordelijke van de hurende partij wat een passende actie/oplossing
is voor de betreffende situatie. Handhaven doen we graag gezamenlijk op een
manier waarbij ieders deelnemers/bezoekers met respect worden behandeld.
Maximum per zalen/ per functie:
 Zwembad - zwembad Dukdalf hanteert een maximum van 35 personen in het
bad, dit is gebaseerd op de hoeveelheid mogelijkheden om, als volwassene met
voldoende afstand, jezelf (of je kind) in de kleedruimte om te kunnen kleden.
Huurders dienen rekening te houden met 1,5 meter afstand in het zwembad en in
de kleedruimte en zullen daarop hun aantal bezoekers baseren. Het maximum ligt
hier op 35 personen (volwassenen).
 Theaterzaal met gebruik tribune – maximum van 38 volwassen personen
bij individuele plaatsen of maximum van 48 volwassen personen bij
duoplaatsen, dus 24 duoplaatsen. Er zijn plattegronden beschikbaar, die kunt
u opvragen.
 Vergaderruimte - maximum van 4 volwassen personen in een vaste opstelling.
 Klaslokaal – maximum van 8 volwassen personen in een vaste kringopstelling
(alleen verhuurbaar tot eind juli 2021).
Het is in een zaal verplicht om te zitten volgens de opstelling. Activiteiten zonder
zitplaatsen mogen wij niet toestaan (zoals dansen of een staande receptie o.i.d.).
Toestaan van verhuur
Afdeling Dukdalf zal als ingebruikgever van een ruimte/zaal in DukdalfBRES in de gaten
houden of er niet teveel bezoekers tegelijk in het gebouw zijn. Zij kunnen daardoor het in
gebruik geven (verhuren) van een ruimte weigeren als zij denken dat de bovenstaande
kaders of richtlijnen worden overschreden of niet kunnen worden nageleefd.

2.2 Extra informatie vanuit gebruikers/huurders
Ook is het van belang dat er goed gecommuniceerd wordt door de gebruiker van de
ruimte wat zij exact gaan doen, zo kan de afdeling verhuur bepalen of dit wel of niet
mogelijk is.
Zij vragen voorafgaand aan het aannemen van een reservering het volgende:
 Wat is het programma (wat wordt er gedaan en op welke tijden)?
 Op welke tijden is de inloop?
 Op welke tijden is de uitloop (einde activiteit)?
 Is er een pauze tussendoor? En zo ja verlaten de mensen dan de zaal?
 Is er horeca nodig en zo ja wat zijn de wensen?
 Wat zijn het aantal (verwachte) deelnemers?
 Hoe informeert u, uw leden/bezoekers, over onze regels?
 Zijn er verder nog regels die u naar uw eigen bezoekers/leden hanteert waarvan
het van belang is dat wij die weten?
 Wie is bij u de coronaverantwoordelijke en kunnen wij aanspreken hierover?

2.3 Algemene huisregels






Houdt 1,5 meter afstand.
Verkoudheidsklachten? Blijf thuis en ziek uit.
Hoest en nies in je elleboog.
Gebruik papieren zakdoekjes.
Schud geen handen.
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Was vaker je handen.
Kom alleen of met maximaal 1 ander persoon uit je huishouden.
Verlaat direct na het doel van je bezoek de accommodatie.
Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op.
De gebouwbeheerders zijn benoemd tot coronaverantwoordelijken.
Kom niet eerder dan 10 minuten voor de afgesproken tijd.
Desinfecteer bij het betreden van de accommodatie uw handen.
Houdt u aan de aangegeven routing en denk aan de afstand van 1,5 meter tot
anderen.
Betaal contactloos of met pin. Contant betalen is niet mogelijk!
Beperk aanraking van deuren, leuningen e.d. tot het noodzakelijk minimum.
Verlaat als uw activiteit is afgelopen en/of de gehuurde tijd is verstreken zo
spoedig mogelijk de accommodatie.
Horeca is geopend tijdens openingstijden van DukdalfBRES.

3. Dorpshuis ’t Dijckhuis
In ‘t Dijckhuis bevinden zich de volgende verhuurbare ruimten/zalen:
 de Veckhoekzaal
 de Achterdyck 1
 de Achterdyck 2
 de gehele Achterdyck (1 en 2).
 de Oude Goote
 ’t Dijckje
 Sportzaal ’t Dijckhuis (valt onder hoofdstuk 4)

3.1 Kaders toegang
Kaders:
 Geopend: alleen tijdens vooraf doorgegeven verhuur van een zaal. Van vrije
inloop is geen sprake.
 De foyer is momenteel geen verhuurbare ruimte.
 Voor de foyer geldt een maximum van 30 volwassen personen tegelijk bij een
verblijfsfunctie. De foyer is ook een verkeersruimte (doorloop van buiten naar
andere functies/zalen en andersom), daarbij kan de foyer meer dan 30 mensen
tegelijk kwijt voor doorloop, maximum hiervoor is niet vastgesteld. Doorloop vindt
vaak gefaseerd plaats.
 Bij de foyer geldt VOL = VOL, zijn de 30 zitplaatsen bezet, dan worden
bezoekers die willen verblijven verzocht om buiten te wachten totdat er weer een
plek beschikbaar is.
 In de foyer is het verplicht om op een (toegewezen) zitplaats te gaan
zitten of om de foyer te gebruiken als doorloop naar een andere ruimte (bijv.
sporthal of van een zaal naar het toilet). De foyer mag niet gebruikt worden om te
wachten, dan verzoeken we de bezoeker een zitplaats te zoeken of buiten te
wachten.
 Er is altijd een coronaverantwoordelijke aanwezig van de hurende partij en van ’t
Dijckhuis.
 De Coronaverantwoordelijke dient zich altijd vooraf aan de gehuurde tijd van een
zaal zich te melden bij de horecabar (tenzij er andere afspraken gemaakt zijn
tussen de huurder en de afdeling verhuur).
 Indien er tijdens de verhuur van een zaal situaties ontstaan die in strijd zijn met
de huis/gedragsregels of onveilig zijn wordt er eerst contact opgenomen met de
coronaverantwoordelijke van de hurende partij.
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Zo kan de coronaverantwoordelijke van ‘t Dijckhuis kortsluiten met de
coronaverantwoordelijke van de hurende partij wat een passende actie/oplossing
is voor de betreffende situatie. Handhaven doen we graag gezamenlijk op een
manier waarbij ieders deelnemers/bezoekers met respect worden behandeld.
Maximum per zalen/ per functie:
 Voor de foyer geldt een maximum van 30 volwassen personen (er zijn 30
zitplaatsen).
 Voor de Veckhoekzaal geldt een maximum van 35 volwassen personen tegelijk.
 Voor de Achterdyck 1 geldt een maximum van 5 volwassen personen tegelijk.
 Voor de Achterdyck 2 geldt een maximum van 5 volwassen personen tegelijk.
 Voor de gehele Achterdyck (1 en 2) geldt een maximum van 10 volwassen
personen tegelijk (bij een opstelling met alleen stoelen kan dit ook max. 30
personen zijn).
 Voor de Oude Goote geldt een maximum van 8 volwassen personen tegelijk.
 Voor de ’t Dijckje geldt een maximum van 4 volwassen personen tegelijk.
Zaalopstellingen:
’t Dijckje max. 4 personen - alleen vergaderopstelling.
De oude Goote max. 8 personen - vergaderopstelling, cursusopstelling, theateropstelling.
Achterdyck 1 max. 5 personen - vergaderopstelling, cursusopstelling, theateropstelling.
Achterdyck 1 max. 15 personen – vierkant met losse stoelen (geen tafels).
Achterdyck 2 max. 5 personen - vergaderopstelling, cursusopstelling, theateropstelling.
Achterdyck 1 max. 15 personen – vierkant met losse stoelen (geen tafels) of
theateropstelling met losse stoelen.
Achterdyck 1 en 2 max. 10 personen - vergaderopstelling, cursusopstelling.
Achterdyck 1 en 2 max. 30 personen – vierkant met losse stoelen (geen tafels).
Achterdyck 1 en 2 max. 30 personen – theateropstelling losse stoelen.
Veckhoekzaal max. 20 personen - vergaderopstelling, cursusopstelling.
Veckhoekzaal max. 30 personen – vergaderopstelling met 1 middenkring (20 personen)
en 2 extra buitenrijen (met elk 5 personen) of een theateropstelling (35 personen).
Het is in een zaal verplicht om te zitten volgens de opstelling. Activiteiten zonder
zitplaatsen mogen wij niet toestaan (zoals dansen of een staande receptie o.i.d.).

(Foto: Veckhoekzaal met max. 20 zitplaatsen)

5
Informatiefolder coronamaatregelen voor huurders – 10-09-2020

Toestaan van verhuur
Afdeling Dukdalf zal als ingebruikgever van een ruimte/zaal in ’t Dijckhuis in de gaten
houden of er niet teveel bezoekers tegelijk in het gebouw zijn. Zij kunnen daardoor het in
gebruik geven (verhuren) van een ruimte weigeren als zij denken dat de bovenstaande
kaders of richtlijnen worden overschreden of niet kunnen worden nageleefd.

3.2 Extra informatie vanuit gebruikers/huurders
Ook is het van belang dat er goed gecommuniceerd wordt door de gebruiker van de
ruimte wat zij exact gaan doen, zo kan de afdeling verhuur bepalen of dit wel of niet
mogelijk is.
Zij vragen voorafgaand aan het aannemen van een reservering het volgende:
 Wat is het programma (wat wordt er gedaan en op welke tijden)?
 Op welke tijden is de inloop?
 Op welke tijden is de uitloop (einde activiteit)?
 Is er een pauze tussendoor? En zo ja verlaten de mensen dan de zaal?
 Is er horeca nodig en zo ja wat zijn de wensen?
 Wat zijn het aantal (verwachte) deelnemers?
 Welke zaalopstelling wilt u? (zie bij 3.1 de mogelijkheden)
 Hoe informeert u, uw leden/bezoekers, over onze regels?
 Zijn er verder nog regels die u naar uw eigen bezoekers/leden hanteert waarvan
het van belang is dat wij die weten?
 Wie is bij u de coronaverantwoordelijke en kunnen wij aanspreken hierover?

3.3 Algemene huisregels


















Houdt 1,5 meter afstand.
Verkoudheidsklachten? Blijf thuis en ziek uit.
Hoest en nies in je elleboog.
Gebruik papieren zakdoekjes.
Schud geen handen.
Was vaker je handen.
Kom alleen of met maximaal 1 ander persoon uit je huishouden.
Verlaat direct na het doel van je bezoek de accommodatie.
Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op.
De locatieleiders BHV zijn benoemd tot coronaverantwoordelijken.
Kom niet eerder dan 10 minuten voor de afgesproken tijd.
Desinfecteer bij het betreden van de accommodatie uw handen.
Houdt u aan de aangegeven routing en denk aan de afstand van 1,5 meter tot
anderen.
Betaal contactloos of met pin. Contant betalen is niet mogelijk!
Beperk aanraking van deuren, leuningen e.d. tot het noodzakelijk minimum.
Verlaat als uw activiteit is afgelopen en/of de gehuurde tijd is verstreken zo
spoedig mogelijk de accommodatie.
Horeca is open als ’t Dijckhuis open is voor verhuur.
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4. Sportzalen: Sporthal Dukdalf, gymzalen Reede/
Tromp/Dijckhuis en squashbanen
Kaders Sporthal Dukdalf:
 Geopend: alleen tijdens vooraf doorgegeven verhuur van een zaal.
 Er dient rekening gehouden te worden met de doorloop door de foyer van
DukdalfBRES.
 Route ingang betreft: ingang sporthal via foyer DukdalfBRES, lange gang naar de
kleedruimtes en via kleedruimtes naar de sporthal.
 Route uitgang betreft: uitgang sporthal (na omkleden in de kleedruimte) via de
hoofdingang sporthal door de foyer DukdalfBRES naar buiten (of eventueel naar
de bar van de horeca). De routing uitgang kan afwijken mits dit vooraf met een
vereniging is afgesproken.
 De (nood)deuren aan de achterzijde van het complex dienen gesloten te blijven!!
Deze worden overdag wel gebruikt door de scholen, maar niet door verenigingen.
 Bezoekers van de squash mogen wel zowel heen en terug gebruik maken van de
lange gang naar de squashbanen toe. Let bij het elkaar passeren op het houden
van afstand, er zijn diverse plekken in de gang waar men even kan wachten om
voldoende afstand te bieden.
 Toeschouwers zijn toegestaan, zie voorwaarden toeschouwers.
 Er is altijd een coronaverantwoordelijke aanwezig van de hurende partij en van
Sportcomplex Dukdalf.
 De coronaverantwoordelijke dient zich altijd vooraf aan de gehuurde tijd van een
zaal zich te melden bij de balie van Sportcomplex Dukdalf of de aanwezige
gebouwbeheerder (tenzij er andere afspraken gemaakt zijn tussen de vereniging
en de afdeling verhuur).
 Indien er tijdens de verhuur van een zaal situaties ontstaan die in strijd zijn met
de huis/gedragsregels of onveilig zijn wordt er eerst contact opgenomen met de
coronaverantwoordelijke van de hurende partij.
Zo kan de coronaverantwoordelijke van Dukdalf kortsluiten met de
coronaverantwoordelijke van de hurende partij wat een passende actie/oplossing
is voor de betreffende situatie. Handhaven doen we graag gezamenlijk op een
manier waarbij ieders deelnemers/bezoekers met respect worden behandeld.
 Het is aan de huurders van de sporthal om alle regels in acht te nemen die van
toepassing zijn. De regels voor binnensport zijn terug te vinden in het protocol
verantwoord sporten van NOC*NSF.
Kaders gymzalen Reede en Tromp
 Geopend: alleen tijdens vooraf doorgegeven verhuur van een zaal.
 Zorg voor voldoende ventilatie in gymzalen Reede en Tromp door het opzetten
van alle ramen en deuren!
 Er dient vooral rekening gehouden te worden met verhuur dat na elkaar plaats
vindt. Er is afgesproken om (zoveel als mogelijk) 15 minuten tussen elke
gehuurde tijd vrij te houden, om zo te zorgen voor voldoende tijd voor reinigen
van materialen en kleedruimten door de hurende partij. Ook om
bezoekersstromen zo min mogelijk te mengen.
 Toeschouwers zijn toegestaan, maar vallen binnen het maximaal aantal
toegestane personen en zij dienen 1,5 meter afstand te houden.
 Er is altijd een coronaverantwoordelijke aanwezig van de hurende partij.
 Het is aan de huurders van de gymzalen om alle regels in acht te nemen die van
toepassing zijn. De regels voor binnensport zijn terug te vinden in het protocol
verantwoord sporten van NOC*NSF.

7
Informatiefolder coronamaatregelen voor huurders – 10-09-2020

Kaders gymzaal ’t Dijckhuis
 Geopend: alleen tijdens vooraf doorgegeven verhuur van een zaal.
 Er dient vooral rekening gehouden te worden met verhuur dat na elkaar plaats
vindt. Er is afgesproken om (zoveel als mogelijk) 15 minuten tussen elke
gehuurde tijd vrij te houden, om zo te zorgen voor voldoende tijd voor reinigen
van materialen en kleedruimten door de hurende partij. Ook om
bezoekersstromen zo min mogelijk te mengen.
 Toeschouwers zijn toegestaan, maar vallen binnen het maximaal aantal
toegestane personen en zij dienen 1,5 meter afstand te houden.
 Er is altijd een coronaverantwoordelijke aanwezig van de hurende partij en van ’t
Dijckhuis.
 De Coronaverantwoordelijke dient zich altijd vooraf aan de gehuurde tijd van een
zaal zich te melden bij de horecabar (tenzij er andere afspraken gemaakt zijn
tussen de huurder en de afdeling verhuur).
 Indien er tijdens de verhuur van een zaal situaties ontstaan die in strijd zijn met
de huis/gedragsregels of onveilig zijn wordt er eerst contact opgenomen met de
coronaverantwoordelijke van de hurende partij. Zo kan de
coronaverantwoordelijke van ‘t Dijckhuis kortsluiten met de
coronaverantwoordelijke van de hurende partij wat een passende actie/oplossing
is voor de betreffende situatie. Handhaven doen we graag gezamenlijk op een
manier waarbij ieders deelnemers/bezoekers met respect worden behandeld.
 Het is aan de huurders van de gymzalen om alle regels in acht te nemen die van
toepassing zijn. De regels voor binnensport zijn terug te vinden in het protocol
verantwoord sporten van NOC*NSF.
Kader squash
 Geopend: alleen tijdens openingstijden en middels een vooraf afgesproken
reservering van een squashbaan.
 Routing: Bezoekers van de squash mogen wel zowel heen en terug gebruik
maken van de lange gang naar de squashbanen toe. Let bij het elkaar passeren
op het houden van afstand, er zijn diverse plekken in de gang waar men even kan
wachten om voldoende afstand te bieden.
 Bezoekers van de squash dienen zich te houden aan de huisregels die gelden voor
alle bezoekers van DukdalfBRES in het algemeen en Sportcomplex Dukdalf
specifiek.
Maximum te verhuren zalen:
 Sporthal Dukdalf (hele of halve sporthal)
Halve sporthal – maximum van 20 volwassen personen bij
verplaatsingssporten.
Halve sporthal – maximum van 50 volwassen personen bij sporten in een
afgebakende zone.
Halve sporthal – maximum bij bijeenkomsten anders dan sport: maximum van 50
volwassen personen.
Hele sporthal – maximum van 40 volwassen personen bij verplaatsingssporten.
Hele sporthal – maximum van 100 volwassen personen bij sporten in een
afgebakende zone.
Hele sporthal – maximum bij bijeenkomsten anders dan sport: maximum van 100
volwassen personen.
 Gymzaal Reede
maximum van 8 volwassen personen bij verplaatsingssporten.
maximum van 25 volwassen personen bij sporten in een afgebakende zone.
 Gymzaal Tromp
maximum van 6 volwassen personen bij verplaatsingssporten.
maximum van 18 volwassen personen bij sporten in een afgebakende zone.
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Gymzaal Dijckhuis
maximum van 10 volwassen personen bij verplaatsingssporten.
maximum van 30 volwassen personen bij sporten in een afgebakende zone.
 Squashbanen - maximum van 2 volwassen personen per baan.
Een vereniging bepaald zelf of zijn sport/activiteit valt onder een
verplaatsingssport of onder een sport in een afgebakende zonde of ergens
daartussen. Het hoogste maximale aantal zoals hierboven aangegeven per zaal mag in
ieder geval niet overschreden worden door volwassen personen.
Toeschouwers zijn weer toegestaan (zie voorwaarden toeschouwers), maar worden wel
meegenomen in bovenstaande maximum aantallen.
Maximum kleedruimten sporthal Dukdalf:
In de kleedruimten in sporthal Dukdalf kunnen maximaal 8 volwassenen op 1,5 meter
afstand van elkaar plaatsnemen op de banken (laatste kleedkamer 6 op de banken en 2
staand). Wij geven op de deuren van de kleedruimten een maximum van 8 volwassen
personen aan. Het is aan de hurende partij om dit zelf te handhaven.
TIP: Let ook op het aantal ouders/verzorgers die bij de kleine kinderen mee de
kleedruimtes in gaan om te helpen met omkleden van de kinderen, ook zij dienen maar
met maximaal 8 in de ruimte te zijn!
In de doucheruimtes kunnen er maximaal 4 volwassen personen tegelijk douchen.
Maximum kleedruimten gymzalen:
In de kleedruimten van gymzaal Reede en Tromp kunnen maximaal 7
volwassenen op 1,5 meter afstand van elkaar plaatsnemen op de banken (de
dameskleedkamers officieel 6, maar er kan er 1 staan). Het is aan de hurende partij om
dit zelf te handhaven.
In de kleedruimten van gymzaal ’t Dijckhuis kunnen maximaal 7 volwassenen
op 1,5 meter afstand van elkaar plaatsnemen op de banken. Het is aan de hurende partij
om dit zelf te handhaven.
Maximum Toeschouwers:
Toeschouwers zijn toegestaan in de sportzalen. Het is aan de vereniging om te bepalen
of dit op een verantwoorde en veilige manier mogelijk is. De vereniging is
verantwoordelijk voor het placeren van de toeschouwers in de zaal op 1,5 meter afstand.
Voor de tribunes in sporthal Dukdalf geldt per tribune een maximum van 6 zitplaatsen
voor volwassenen (dan is de gehele tribune uitgeschoven). Kinderen tot 18 jaar mogen
welk naast elkaar op de tribune zitten maar de jeugd van 12 tot 18 jaar moet wel afstand
houden tot volwassenen op de tribune.
Halve sporthal: max. 12 volwassen toeschouwers* (2 tribunes helemaal
uitgeschoven).
Hele sporthal: max. 24 volwassen toeschouwers* (4 tribunes helemaal
uitgeschoven).
*De zitplaatsen waar men mag zitten zijn aangegeven (beplakt).
Toestaan van verhuur
Afdeling Dukdalf zal als ingebruikgever van een ruimte/zaal in DukdalfBRES in de gaten
houden of er niet teveel bezoekers tegelijk in het gebouw zijn. Zij kunnen daardoor het in
gebruik geven (verhuren) van een ruimte weigeren als zij denken dat de bovenstaande
kaders of richtlijnen worden overschreden of niet kunnen worden nageleefd.
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4.1 Extra informatie vanuit gebruikers/huurders
Ook is het van belang dat er goed gecommuniceerd wordt door de gebruiker van de
ruimte wat zij exact gaan doen, zo kan de afdeling verhuur bepalen of dit wel of niet
mogelijk is.
Zij vragen voorafgaand aan het aannemen van een reservering het volgende:
 Wat is het programma (wat wordt er gedaan en op welke tijden)?
 Op welke tijden is de inloop?
 Op welke tijden is de uitloop (einde activiteit)?
 Is er een pauze tussendoor? En zo ja verlaten de mensen dan de zaal?
 Wat zijn het aantal (verwachte) deelnemers?
 Hoe informeert u, uw leden/bezoekers, over onze regels?
 Zijn er verder nog regels die u naar uw eigen bezoekers/leden hanteert waarvan
het van belang is dat wij die weten?
 Wie is bij u de coronaverantwoordelijke en kunnen wij aanspreken hierover?

4.2 Algemene huisregels


















Houdt 1,5 meter afstand
Verkoudheidsklachten? Blijf thuis en ziek uit.
Hoest en nies in je elleboog.
Gebruik papieren zakdoekjes.
Schud geen handen.
Was vaker je handen.
Kom alleen of met maximaal 1 ander persoon uit je huishouden.
Verlaat direct na het doel van je bezoek de accommodatie.
Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op.
De gebouwbeheerders zijn benoemd tot coronaverantwoordelijken
Kom niet eerder dan 10 minuten voor de afgesproken tijd.
Desinfecteer voor u de accommodatie betreed uw handen (er staat een
desinfectiepomp bij de ingang).
Houdt u aan de aangegeven routing en denk aan de afstand van 1,5 meter tot
anderen.
Betaal contactloos of met pin. Contant betalen is niet mogelijk!
Beperk aanraking van deuren, leuningen e.d. tot het noodzakelijk minimum.
Verlaat als uw activiteit is afgelopen en/of de gehuurde tijd is verstreken zo
spoedig mogelijk de accommodatie.
Horeca is geopend. verlaat direct na de sportactiviteit de sportlocatie tenzij je je
in de sportkantine begeeft voor een drankje.

5. Algemene regels voor (sport)verenigingen
Voor huurders/sportaanbieders geldt:
 Zorg dat je op de hoogte bent van de geldende regels door de beheerder
vastgesteld en dat deze nageleefd worden.
 Stel een ‘coronaverantwoordelijke’ aan (dit kan ook een trainer zijn) aan waarvan
er altijd één herkenbaar aanwezig is (bijvoorbeeld met hesje) of maak via
communicatie (bijv. Posters) duidelijk hoe die te bereiken is. Zorg dat die persoon
op de hoogte is van de geldende regels/kaders. Ook adviseert hij/zij medewerkers
en vrijwilligers bij het eventueel aanpassen van het (coronaproof) sport- of
lesaanbod.
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Geef trainers/instructeurs instructie over de wijze waarop ze op verantwoorde en
veilige manier sport- of lesaanbod kunnen uitvoeren.
Communiceer de geldende regels met je trainers, ouders, leden via de eigen
communicatiemiddelen en controleer of het zichtbaar aanwezig is op de
accommodatie.
Geef vrijwilligers, medewerkers en/of trainers een uitgebreide instructie over de
wijze waarop het protocol in de diverse ruimtes van de sportlocatie moet worden
uitgevoerd en wat de afspraken met eventuele andere sportaanbieders hierover
zijn.
Geef trainers/instructeurs de instructie dat zij hun leden moeten aanspreken op
ongewenst gedrag bij overtreding van de regels.
Geef medewerkers en vrijwilligers de instructie dat zij leden moeten helpen bij het
naleven van de regels.
Zorg er door middel van dosering van leden en routering voor dat iedereen vanaf
13 jaar minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden. Gebruik indien
mogelijk een andere deur voor het vertrek dan voor de binnenkomst.
Beperk het aantal personen in een ruimte, zodat de sporters en
medewerkers/trainers altijd minimaal 1,5 meter afstand kunnen houden, behalve
kinderen en jeugd tot en met 18 jaar. Een leidraad die hierbij gehanteerd kan
worden: - overweeg het halveren van het normale aantal deelnemers aan een
sportactiviteit - en/of hanteer minimaal 30m2 sportoppervlakte per persoon voor
verplaatsingssporten - en/of hanteer minimaal 10m2 sportoppervlakte per
persoon voor sporten die in een afgebakende zone plaatsvinden.
Bij sporters tot en met 18 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de
orde tijdens de sportactiviteit.
Zorg voor minimaal 1,5 meter afstand tussen de sporttoestellen/activiteiten
Zorg dat je als aanbieder weet wie wanneer traint, mocht er geen sprake zijn van
vaste groepen. Leg tijdelijk de gegevens van de sporters vast. Laat sporters zich
zoveel mogelijk vooraf aanmelden voor de sportactiviteiten. Op die manier kan de
GGD indien nodig bron- en contactonderzoek doen.
Stel vóór het aangaan van de reservering (wanneer geen sprake is van vaste
groepen) en voorafgaand aan het sporten vast of de sporter (ook trainers,
medewerkers, vrijwilligers) gezond is. De vragen die gesteld moeten worden vindt
je in het protocol verantwoord sporten van de NOC*NSF.
Zorg dat trainers weten wie er aanwezig zijn bij de sportactiviteit. Verleen alleen
toegang aan de sporters die zich hebben aangemeld en voldoen aan de
gezondheidscheck.
Verlaat direct na de sportactiviteit de sportlocatie tenzij je je in de sportkantine
begeeft.

Ten behoeve van schoonmaak geldt:
 Zorg als sportaanbieder waar nodig voor persoonlijke hygiëne en
schoonmaakmiddelen voor je medewerkers, vrijwilligers.
 De beheerder zorgt 1x per dag voor de schoonmaak van toiletten, douches en
oppervlakten. De sportaanbieder zorgt zelf voor het reinigen van gebruikte
materialen/sportatributten en voor het reinigen van oppervlakten zoals
handgrepen, deurklinken e.d. na gebruik van een zaal/kleedruimten.
 Sportaanbieder draagt zorg voor: maximale hygiëne van sportmaterialen en reinig
deze regelmatig. Maak ook handcontactpunten zoals deurklinken, pinautomaten,
touchscreens (waarmee sporters en personeel wel in aanraking komen) meerdere
keren per dag schoon.
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6. Tarieven
De tarieven die zijn vastgesteld in de tarievenverordening voor gemeentelijke
accommodaties blijven wij hanteren. Er worden dus de normale vastgestelde tarieven
doorberekend als een zaal/ruimte in gebruik is gegeven. Ondanks dat een ruimte niet
volledig gebruikt kan worden of dat een gebruiker een grotere zaal moet huren om aan
de hierboven genoemde maatregelen of huisregels te voldoen. Zodra er een ruimte
gereserveerd wordt gaan ook de normale annuleringsvoorwaarden weer in.
Voor sportverenigingen geldt het volgende:
Op 1 mei is bekend gemaakt dat er een breed steunpakket komt t.b.v. kwijtschelding
huurkosten. Verengingen die huur betalen zonder dat hier een subsidie tegenover staat
kunnen kwijtschelding van huurkosten aanvragen voor maximaal €2.500,-- per
vereniging. De komende weken wordt deze regeling verder ingericht door het ministerie
van VWS.
De sportverenigingen hebben hierover ook een brief ontvangen vanuit de Gemeente
gedateerd op 6 mei 2020.
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