
Doelgroep 

(Gemeentelijke) binnensportaccommodaties: Sporthallen, sportzalen, gymzalen en multifunctionele 

(sport)accommodaties. 

Sportscholen en fitnesscentra moeten het protocol en de handreikingen van NL Actief volgen, branche 

voor de ondernemende sportaanbieders. 

Onder gebruikers wordt verstaan: sportverenigingen, scholen, commerciële partijen, particuliere en 

andere organisaties welke een sporthal/sportzaal huren voor een sportactiviteit. 

 

Algemeen 

Gezond verstand gebruiken staat voorop. 

• De richtlijnen van het kabinet en RIVM zijn maatgevend.   

• Aanvullend op het RIVM:  

o Volg de inhoud van het generieke sportprotocol Verantwoord Sporten van 

NOC*NSF/VSG;  

o Volg indien beschikbaar de specifieke aanvullende richtlijnen van de betreffende 

sportbond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Regels voor huurders/gebruikers/verenigingen 

Communicatie 

• Zorg dat de sporter en begeleiders kennis hebben van de hygiëne en gebruiksregels van de 

locatie;  

• Voor het in gebruik geven van een accommodatie dienen toegangsregels met de 

huurder/gebruiker afgesproken te worden over dit gebruik. Deze toegangsregels hebben 

betrekking op het veilig gebruik van de sportruimtes en moeten voor alle groepen gelijk zijn. 

Deze toegangsregels kunnen accommodatieafhankelijk zijn. Zorg ook dat vrijwilligers goed 

geïnformeerd zijn over de toegangsregels; 

• Communiceer, indien mogelijk, de hygiëne- en gebruiksregels middels de website, mailing 

aan de gebruikers en/of social media. 

Hygiëne 

• Voor en na de les, training, sportactiviteit of schoonmaakactiviteit dienen zowel de leerlingen, 

leerkrachten, sporters, trainers en coaches hun handen te wassen of te desinfecteren. De 

beheerder draagt zorg voor de faciliteiten om dit te bewerkstelligen. Deze wijst bijvoorbeeld in 

de centrale hal een vaste plek aan voor de plaatsing van (een balie met) 

handreinigingsmiddelen/desinfecterende gel. 

• Gebruikers dragen er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel 

mogelijk worden nageleefd. 

• De spelmaterialen (zoals rackets, sportballen etc.) dienen na elke les, training of sportsessie 

schoongemaakt en/of gedesinfecteerd te worden. Met de beheerder dienen hier afspraken 

over gemaakt te worden.  

• De leraar of trainer/coach gebruikt zijn eigen (gemarkeerde) materialen. 

• Alle gebruikers bewaren hun eigen materialen in een afsluitbare kast. 

• Avondgebruikers en sportverenigingen mogen geen klein schoolmateriaal gebruiken. 

 

Reservering 

• De sportaccommodatie kan alleen, op basis van een reservering of een tijdblokkering vooraf, 

worden gebruikt. Het aantal personen (inclusief trainers/begeleiders) dient bij reservering te 

worden opgeven en bij aankomst te worden gecheckt. De gebruikers dragen hierbij een eigen 

verantwoordelijkheid. 

• Sporters en sportaanbieders moeten bij reservering duidelijk geïnformeerd worden over de 

toegangsregels en gebruiksinstructies die voor de accommodatie gelden.  

• Voor alle sporten geldt dat het aantal sporters en begeleiders per sportactiviteit niet groter is 

dan noodzakelijk voor de sportactiviteit (training, oefenwedstrijd, wedstrijd).   

• Van belang is dat de gebruikmakende organisatie bekend is met de identiteit van de sporters 

van de diverse teams en hier een registratie van bijhoudt (advies is om deze gegevens 4 

weken te bewaren);  

• Het is wenselijk dat sportaanbieders hun leden zo veel mogelijk in dezelfde 

groepssamenstelling laten sporten en roosters tijdelijk vastleggen, door middels de 



reserveringen bij te houden wie wanneer sportte. Dit met het oog op het vergemakkelijken van 

contactonderzoek bij besmetting;   

• Voor incidentele (informele) groepen die gebruik maken van de binnensportaccommodatie 

wordt de huurder geacht tijdelijk de reservering vast te leggen door bij te houden wie er 

wanneer sportte en deze aan de beheerder te overhandigen. Deze gegevens worden 

tenminste 4 weken bewaard;  

• Alleen die groep(en) gebruikers die op de vastgestelde bloktijd in de sportruimte aanwezig 

mogen zijn, zijn welkom in de sportruimte;  

 

Gezondheidscheck 

• Een verantwoordelijkheid van de gebruikmakende vereniging behelst het houden van een 

gezondheidscheck vóór aanvang van gebruik/training bij meer dan 100 

deelenemers/bezoekers. 

Gezondheidscheck 

Vragen voor de gezondheidscheck: wanneer één van onderstaande vragen met JA wordt beantwoord, 

mag de sporter niet deelnemen. Deelname moet worden uitgesteld totdat op elke vraag NEE 

geantwoord kan worden. 

1. Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) 

klachten: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius)? 

2. Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten? 

3. Heb je het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de 

afgelopen 7 dagen vastgesteld? 

4. Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een 

laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze 

huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had? 

5. Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe 

coronavirus is vastgesteld? 

 

Dosering 

• Laat sporters bij voorkeur buiten wachten (vanaf 18 jaar met inachtneming van 1,5m afstand), 

zij mogen niet voor de gereserveerde tijd naar binnen. 

• Laat ouders/verzorgers die hun kind(eren) ophalen buiten wachten. Anders worden ze geacht 

plaats te nemen op de tribune of in de horecagelegenheid (met inachtneming van 1,5 meter 

afstand). 

• Houdt je aan de gereserveerde tijd. Uitloop is niet mogelijk wegens de gestelde wisseltijd 

tussen sportgroepen. 

Routing 

• Volg de routing welke de locatie aangeeft, denk hierbij ook aan de toegangsroute en een 

eventuele andere vertrek route. 

• Houdt deuren zoveel als mogelijk open, zodat fysiek contact met handvatten, klinken en 

deuren zoveel als mogelijk wordt beperkt/voorkomen. 

• Houdt rechts lopen in gangen en op trappen aan. 



• In de accommodatie kunnen daar waar mogelijk (vloeren, wanden, etc.) 1,5 meter zones 

worden aangegeven. 

• De lift wordt bij voorkeur niet gebruikt. Indien noodzakelijk door maximaal 1 persoon. 

Overige ruimtes 

• Niet strikt noodzakelijke ruimten worden afgesloten. 

• De horeca kan worden gebruikt conform het protocol van Koninklijke Horeca Nederland. 

• De EHBO-ruimten, AED, etc. te allen tijde gemakkelijk toegankelijk. 

• Tribunes voor publiek mogen gebruikt worden met inachtneming van de RIVM richtlijnen. 

 

Omkleden/douchen gebruikers  

• De gemeenschappelijke kleedruimten worden uitsluitend gebruikt als de 1,5 meter richtlijn kan 

worden gewaarborgd. 

• Er wordt vooraf op basis van de beschikbare oppervlakte vastgesteld hoeveel personen 

gelijktijdig in de kleedruimte aanwezig kunnen zijn. Dit wordt op de buitenkant van de deuren 

van de kleedruimten kenbaar gemaakt. 

• Daar waar mogelijk is met stickers op de wand en/of banken aangegeven welke zitplekken 

gebruikt kunnen worden. 

• Er wordt geen kleding en schoeisel achtergelaten in de kleedruimten. Deze worden in een zelf 

meegebrachte sporttas opgeborgen op daarvoor aangewezen plekken. 

• Daar waar mogelijk is het aan te bevelen gescheiden kleedruimten te gebruiken voor 

inkomend en uitgaand verkeer. 

 

Toilet gebruik 

• Sporters en bezoekers wordt voorafgaand aan bezoek verzocht thuis naar toilet te gaan. 

• Toiletbezoek in een algemene ruimte dient tot een minimum beperkt te worden, houdt hierbij 

1,5m afstand tot anderen.  

• Doorspoelen met gesloten wc-deksel indien deze aanwezig is. 

• Het gebruik van toiletten in de kleedruimten is niet mogelijk.  

• Volg ook hier de hygiëne regels welke zijn aangegeven. 

 

 

Afstandsbeperking 

• Teamsport en contactsport: Tijdens de trainingen en (oefen)wedstrijden kan de 1,5 meter 

onderlinge afstand losgelaten worden, maar daarbuiten wordt de onderlinge afstand van 1,5 

meter aangehouden. De besmettingskans is ook afhankelijk van de duur van het contact. 

Daarom wordt geadviseerd om tijdens de trainingen nog steeds, zoveel als mogelijk, te trainen 

met minimaal 1,5 meter onderlinge afstand.   

• Bij individuele sport wordt geadviseerd om de 1,5 meter aan te houden, tenzij dat niet anders 

kan in (oefen)wedstrijdverband.   

• Deze afstandsbeperking geldt in zijn algemeenheid niet voor kinderen tot 18 jaar. Wel moeten 

kinderen ouder dan 12 jaar 1,5 meter afstand tot hun begeleiders in acht nemen. Het afstand 

houden is een verantwoordelijkheid van sporters en begeleiders zelf.  

https://www.khn.nl/kennis/protocol-heropening-horeca-beschikbaar


• De afstandsbeperking geldt ook niet in de ondersteuning van een gehandicapt persoon of 

vanwege veiligheid. Zo mogen trainers wel hulp verlenen ter noodzakelijke ondersteuning 

(vanwege de veiligheid) van uitoefening van de sport, mits het contact van korte duur is. 

 

Handhaving 

• De gebruiker wijst een verantwoordelijke vertegenwoordiger van de vereniging/sportaanbieder 

aan, die zorg draagt dat de afspraken worden nageleefd. 

• Bij niet of onvoldoende naleving van de afspraken zal dit gemeld moeten worden bij de 

exploitant/gemeente/eigenaar, die dan passende maatregelen kan nemen. 

• Te allen tijde dient onomstotelijk vast te staan hoeveel personen waar en wanneer binnen de 

accommodatie aanwezig zijn. De op dat moment geldende RIVM/overheidsrichtlijnen zijn 

leidend voor het maximaal aanwezige aantal sporters. 

 

 

 

 

 


