Protocol verantwoord gebruik van sport- en/of recreatieve
faciliteiten van Sportbedrijf Nunspeet tijdens de corona crisis
Geldig:
Versie:

1 december 2020 tot en met 31 december 2020
10.0 bijgewerkt 01-12-2020

Blijf thuis als je zelf of iemand uit jouw huishouden een van de volgende klachten heeft:
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°)

Algemeen
Met dit protocol geven we onze medewerkers, bezoekers, sporters en leveranciers richting hoe te
handelen als zij sport- en/of recreatieve afdelingen van Sportbedrijf Nunspeet bezoeken. Daarnaast
brengen we op deze manier alle voorzorgsmaatregelen in beeld die wij hebben getroffen om sport
en bewegen veilig te kunnen aanbieden. Dit document zal worden aangepast in lijn met de meest
recente richtlijnen en kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM.
De in dit document bedoelde activiteiten en de gedeeltelijke openstelling van accommodaties zijn
mogelijk op basis van de per 1 december 2020 Tijdelijke wet maatregelen covid-19. De gemeente is
verantwoordelijk voor het handhaven. Bij (herhaaldelijk) overtreden van de wet zijn maatregelen
mogelijk zoals het uitsluiten van deelname van (groepen van) personen tot zelfs het weer sluiten van
de accommodatie.
Het Sportbedrijf Nunspeet draagt de verantwoordelijkheid voor de maatregelen binnen de sport- en
recreatie-accommodaties. Degene die de sportactiviteit organiseert en begeleidt heeft de
verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten zelf en het handhaven van het protocol. De gemeente
maakt afspraken met het Sportbedrijf Nunspeet over hoe de eerste lijn van handhaving vorm en
inhoud moet krijgen. De bestuurlijke handhaving die voortvloeit uit de noodverordening ligt zoals
gezegd in handen van het lokaal gezag, maar voorkomen moet worden dat dit gezag daadwerkelijk
moet optreden. Een gezamenlijk optrekken in de handhaving van maatregelen heeft de voorkeur,
zodat er veilig kan worden gesport en gerecreëerd zonder gezondheidsrisico’s.
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Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen
Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren, voor zowel medewerkers van als
bezoekers aan (de accommodaties van) Sportbedrijf Nunspeet.
•
•
•
•
•
•
•

Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
Heb je klachten: blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen.
Houd 1,5 meter afstand van anderen.
Was vaak je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden.
Werk zoveel mogelijk thuis.
Vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits.
Er geldt een mondkapjesplicht voor iedereen van 13 jaar en ouder die zich begeeft in alle
publieke binnenruimtes, zoals binnensportaccommodaties.

Toezicht en corona-verantwoordelijke Sportbedrijf Nunspeet
Binnen Sportbedrijf Nunspeet is de directie verantwoordelijk voor het goed verloop van de
activiteiten, ondersteunt door de verschillende afdelingshoofden.

Communicatie
Op de website van Sportbedrijf Nunspeet komt een algemeen bericht te staan over het openstellen
van de verschillende afdelingen. Daarbij komen de hygiëne maatregelen die van kracht zijn voor een
bezoek aan onze accommodaties en regels voor deelname aan de activiteiten.
De veiligheid- en hygiëneregels, zoals vermeld in dit protocol, gelden voor het sporten en het
organiseren van sportactiviteiten op alle binnensportaccommodaties. Alle gebruikers van de
binnensportaccommodaties dienen zich te houden aan de regels. De regels worden per mail
verstuurd naar alle gebruikers van de binnensportaccommodaties.
Op alle locaties wordt een poster opgehangen met de belangrijke maatregelen die gelden voor
trainers, sporters, ouders en andere bezoekers van de accommodaties.
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Afspraken met de gebruikers van de binnensportaccommodaties
De gebruikers van sporthal De Brake, sporthal Feithenhof, gymzaal Piersonstraat en sportzaal Op de
Heide worden per mail geïnformeerd over de volgende richtlijnen:
•
Per 1 juli mag binnen worden gesport door alle doelgroepen in alle takken van sport.
•
Kinderen en jeugd die qua leeftijd vallen onder juniorencompetitie hoeven zich tijdens
het sporten niet aan de groepjes van maximaal 4 en maximaal 30 personen te houden.
Ook hoeven zij tijdens trainingen en wedstrijden geen 1,5 meter afstand te houden. Bij
het sporten is toegestaan dat een of meer volwassen trainers aanwezig zijn. Volwassenen
moeten hierbij wel de anderhalve meter afstand in acht nemen.
•
Sportactiviteiten vanaf 18 jaar zijn alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5
meter afstand te houden. Voor volwassenen (18+) geldt een maximum van vier personen
per groepje (exclusief instructeur) en een maximum van 30 personen per zelfstandige
ruimte. Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten als de groepjes minimaal 1,5 meter
afstand tot elkaar houden, er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes
en zij niet mengen.
•
Kleedruimtes en douchevoorzieningen van sportaccommodaties zijn gesloten.
Toiletgebruik is wel toegestaan.
•
Kantines zijn gesloten.
•
Toeschouwers / publiek en ouders zijn niet toegestaan bij sportactiviteiten.
•
Officiële wedstrijden en competities zijn niet toegestaan, dit geldt voor zowel jeugd als
volwassenen in alle sporten. Kinderen en jeugd kunnen onderling trainingswedstrijdjes
spelen bij de eigen club/vereniging.
•
Het dragen van een mondkapje in de accommodatie is voor en na het sporten verplicht.
Tijdens het sporten is het dragen van een mondkapje niet verplicht. Tijdens het geven
van een les, training, of instructie is het voor een trainer/begeleider niet verplicht om
een mondkapje te dragen indien dit het geven van de les, training of instructie te veel
belemmert.
•
De gebruiker weet wanneer welke sporters aanwezig zijn bij trainingen en is
verantwoordelijk om bij te houden wie in de accommodatie is geweest in verband met
een mogelijk bron- en contactonderzoek.
•
In dit protocol wordt per sportaccommodatie aangegeven welke spelregels er zijn. De
gebruiker is verantwoordelijk om met sporters/trainers/bezoekers afspraken te maken
over de routing en gebruik van de faciliteiten.
De sportaanbieders dienen, voordat zij weer gebruik mogen maken van de accommodatie, de
volgende informatie beschikbaar te stellen aan de afdeling Reserveringen van Sportbedrijf Nunspeet:
Welke dagen, data en tijden de sportaanbieder gebruik wil maken van de accommodatie;
De contactgegevens van de coronaverantwoordelijke per organisatie.
Voor activiteiten met minder dan 30 personen adviseert Sportbedrijf Nunspeet om de gebruikers een
eigen coronaprotocol op te stellen. In dit protocol staan de afspraken die de sportaanbieder maakt
met trainers / begeleiders, sporters en ouders.
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Bepaalde afspraken staan omschreven in het protocol van Sportbedrijf Nunspeet en we vragen de
gebruikers om een aantal zaken intern te organiseren:
Registratie van deelnemers
Indien bij een bezoeker van één van de sportaccommodaties Covid-19 wordt vastgesteld zal de GGD
een bron- en contactonderzoek uitvoeren. De gebruiker draagt zorg voor de registratie /
aanwezigheidsgegevens van deelnemers bij de activiteiten.
Afspraken maken over omkleden
De gebruiker maakt afspraken met de sporters over het omkleden. De kleedkamers zijn gesloten, dus
sporters kunnen zich omkleden in de sporthal of zoveel mogelijk in sportkleding naar de
accommodatie komen.
Afspraken maken over het gebruik en schoonmaken van de materialen
De gebruiker dient de gebruikte materialen na afloop van de sportactiviteit schoon te maken. De
gebruiker maakt intern afspraken over het klaarzetten, opruimen en schoonmaken van de
materialen.
Een aantal sportbonden werkt aan generieke richtlijnen voor trainingen en/of competitie. We vragen
de sportaanbieders om specifieke richtlijnen, de regels van Sportbedrijf Nunspeet, de maatregelen
en wellicht andere relevante informatie te verwerken in een coronaprotocol en te delen met de
leden / bezoekers. Het NOC*NSF heeft een basisprotocol en Handreiking crowdmanagement
opgesteld, welke gebruikt kan worden door sportaanbieders.
Daarnaast dient iedere sportaanbieder een coronaverantwoordelijke aan te stellen. Deze persoon
ziet toe op de handhaving van de regels door begeleiders en sporters en spreekt hen hierop aan.
Deze persoon kan ook begeleiders en sporters met ziekteverschijnselen naar huis sturen.

Toezicht en handhaven
Met het gebruikmaken van de binnensportaccommodaties in Nunspeet betekent het dat de
gebruiker instemt met het naleven van de richtlijnen en maatregelen. Indien een sportaanbieder
handelt in strijd met de regels, wordt contact gelegd met de coronaverantwoordelijke van de
betreffende sportorganisatie en de casus besproken.
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Toegang en toestroom van en naar sportaccommodaties
Om de toestroom van en naar de ingang van de sportaccommodaties te reguleren en het contact
tussen leden, ouders en andere betrokkenen te minimaliseren, worden de volgende richtlijnen
opgesteld:
• Deelnemers aan de sportactiviteiten komen zoveel mogelijk op de fiets.
• Deelnemers worden gestimuleerd te werken met een Kiss & Ride systeem.
Ouders/verzorgers zetten de kinderen af bij de sportaccommodatie en gaan daarna naar
huis. Bij het ophalen blijven ouders/verzorgers in de auto wachten tot de kinderen naar
buiten komen.
• Gebruikers wordt geadviseerd om tussen twee verschillende lesgroepen / trainingen tijd te
reserveren, om een overlap van aankomend en vertrekkend verkeer te beperken.
• Bezoekers dienen bij binnenkomst de handen te desinfecteren. Sportbedrijf Nunspeet stelt
hiervoor middelen beschikbaar; de gebruiker dient er op toe te zien dat bezoekers dit doen.

Gebruik van materialen
In de binnensportaccommodaties staan diverse sport- en spelmaterialen voor algemeen gebruik.
Verschillende gebruikers zullen gebruik maken van de materialen en we verzoeken de gebruikers om
het sportmateriaal dat is aangeraakt na afloop van de training of sportactiviteit te reinigen.
Sportbedrijf Nunspeet stelt hiervoor schoonmaakmiddelen beschikbaar. Het aantal
contactmomenten kan gereduceerd worden door afspraken te maken over welke personen de
materialen mogen hanteren.
Sportaanbieders met eigen materialen zijn zelf verantwoordelijk voor het schoonhouden en
schoonmaken van de materialen. Sportaanbieders en leden van sportaanbieders worden geadviseerd
om zoveel mogelijk eigen materialen te gebruiken.

Schoonmaak accommodaties
Voor iedere accommodatie wordt, afhankelijk van het gebruik, een schoonmaakschema opgesteld.
Na iedere schoonmaakbeurt dient op de aftekenlijst / in het logboek aangegeven te worden wat er is
schoon gemaakt. Deze aftekenlijst ligt in het schoonmaakhok in iedere accommodatie. Het
uitgangspunt is dat de accommodatie twee keer per dag (na een gebruiker) wordt schoon gemaakt.
Een gebruiker kan meerdere groepen en trainingen aanbieden. De gebruikers dienen er op toe te
zien dat deelnemers voor de activiteit de handen wassen / desinfecteren.
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Sporthal De Brake
Bij de toegang naar de parkeerplaats is een dranghek geplaatst met het verzoek om 1,5 meter
afstand te houden. Ter hoogte van de slagboom staat een dranghek met een welkomstbord en het
verzoek aan bezoekers om rechts aan te houden op weg naar de entree. De weg van de
parkeerplaats naar de entree van het sportcomplex is breed genoeg om de gewenste 1,5 meter
afstand te bewaren.
Bij binnenkomst in Sport- & Recreatiecentrum De Brake moet men de handen desinfecteren bij de
tafel in de entree. Er is met tape aangeven wat de aanloop- en vertrekroute is voor zwembad,
sporthal en bowlingafdeling. Voor het gebruik van sporthal De Brake komen de sporters bij
binnenkomst in de ontvangsthal en gaan door de rode schuifdeur naar de kleedkamers / doorgang
naar sporthal. Bij het verlaten van de sportaccommodatie maken de sporters gebruik van dezelfde
route.

Sporthal Feithenhof
Voor het brengen en ophalen van deelnemers aan de sportactiviteiten in sporthal Feithenhof kan een
Kiss & Ride principe worden toegepast. In de sporthal is slechts één toegangsdeur tot de
accommodatie.
In sporthal Feithenhof zijn zes kleedkamers beschikbaar voor eventueel toiletgebruik. Er zijn
markeringen aangebracht op de vloer voor de looproute.

Gymzaal Piersonstraat
Voor het brengen en ophalen van deelnemers aan de sportactiviteiten in gymzaal Piersonsstraat kan
een Kiss & Ride principe worden toegepast. De gymzaal heeft slechts één toegangsdeur en er zijn
twee kleedkamers met toiletten.

Sportzaal Op de Heide
Voor het brengen en ophalen van deelnemers aan de sportactiviteiten in sportzaal Op de Heide kan
een Kiss & Ride principe worden toegepast. De sportzaal heeft slechts één toegangsdeur en twee
kleedkamers met toiletten.

Gebruik foyer sporthal Feithenhof en sportzaal Op de Heide
Per 29 september 18.00 uur is de foyer in Feithenhof en de foyer in Op de Heide gesloten. De ruimtes
mogen niet meer gebruikt worden.

7

