10 augustus 2020

Voorwaarden voor binnensport in sporthal De Haverkamp i.v.m.
Corona
De Stichting Sporthal Markelo (SSM) maakt voor het opstellen van deze voorwaarden
gebruik van de nieuwste versies van de ‘Handreiking Verantwoord beheer en gebruik
binnensportaccommodaties’ van de vereniging Sport en Gemeenten en van het ‘Algemeen
protocol verantwoord sporten’ van de NOC/NSF om de accommodatie op verantwoorde
wijze open te kunnen stellen voor gebruik door binnensporters.
Deze voorwaarden gelden naast de ‘Algemene voorwaarden’ voor het gebruik van sporthal
De Haverkamp en zolang als de SSM deze noodzakelijk acht. Tevens kunnen deze
voorwaarden tussentijds aangepast worden als de situatie daar om vraagt.
Aan de onderstaande voorwaarden kunnen dan ook geen rechten worden ontleend en het
beheer behoud zich het recht voor om personen/groepen/verenigingen die zich niet aan
deze voorwaarden houden de toegang tot de sporthal te ontzeggen.
Verenigingen die gebruik maken van onze accommodatie worden geacht op de hoogte te
zijn van het sportprotocol Verantwoord Sporten van de NOC/NSF en van sporttak specifieke
protocollen die voor hun sport gelden en deze ook toe te passen.
Allereerst gelden nog steeds de basisregels volgens het RIVM en de rijksoverheid:
- Heeft u klachten, dan blijft u thuis en laat u zo snel mogelijk testen;
- Ben je 18 jaar en ouder, dan houd je 1,5 meter afstand van een ander;
- Was vaak uw handen;
- Gebruik uw gezond verstand en geef elkaar de ruimte.
Daarnaast gelden specifiek voorwaarden om toegang te krijgen tot de sporthal:
- De huurder is vóór aanvang verantwoordelijk voor de gezondheidscheck van de
aanwezige sporters;
- Een ieder met corona gerelateerde klachten kan door de beheerder de toegang tot
de sporthal worden ontzegd;
- De huurder dient zorg te dragen voor een registratie van de aanwezige sporters i.v.m.
eventueel contactonderzoek bij een vastgestelde besmetting. Daartoe wordt
geadviseerd deze gegevens 4 weken te bewaren;
- Ouder/verzorgers die hun kind(eren) komen brengen dienen buiten te blijven, tenzij
de kinderen echt niet alleen naar binnen kunnen. Houd hierbij dan wel de 1,5 meter
afstand tot andere ouders en kinderen in acht;
- Ouders/verzorgers die hun kind(eren) komen ophalen dienen buiten te wachten, met
in acht neming van de 1,5 meter afstand;
- Volg de aangegeven looproutes;
- Let goed op andere aanwijzing op borden e.d., zoals de kleedkamerindeling;
- Gebruik van het toilet in de sporthal dient zoveel mogelijk beperkt te worden. Ga
thuis naar het toilet voorafgaand aan de komst naar de sporthal;
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De toiletten in de kleedkamers zijn niet in gebruik;
De kleedkamers zijn maximaal 5 minuten voor aanvang van de gehuurde tijd
beschikbaar voor de sporters;
Er mogen maximaal 8 personen tegelijk in een kleedkamer met in acht neming van de
1.5 meter afstand.
Voor kinderen geldt deze voorwaarde niet, maar wel wordt verwacht dat kinderen
1,5 m afstand bewaren tot volwassenen anders dan uit hun eigen gezin;
De kleding/schoeisel dient mee te worden genomen naar de zaal in een sporttas; dit
om andere sporters ook de gelegenheid te geven gebruik te maken van de
kleedkamers.
Deze voorwaarde is niet van toepassing op de schoolsport van de basisscholen;
De aanwezige beheerder kan een ander zaaldeel toewijzen dan u gewend bent. Dit
i.v.m. voorkomen van kruisen van personenstromen;
De zaal is niet eerder beschikbaar dan de gehuurde aanvangstijd, het is ook niet
toegestaan om op de tribune wachten;
De zaal dient enkele minuten voor de eindtijd verlaten te zijn;
Er kan na het sporten geen gebruik gemaakt worden van de douches;
De huurder dient zorg te dragen voor de ontsmetting van de gebruikte
materialen/toestellen. Desinfectiemiddelen zullen door de sporthal beschikbaar
gesteld worden;
Gebruikte sportmaterialen dienen op de daarvoor bestemde plek teruggezet te
worden;
Het sportmateriaal voor de schoolsport is alleen beschikbaar voor de schoolsport.
Deze kasten mogen dan ook niet door andere gebruikers gebruikt worden, ook niet
als ze toevallig wel geopend zijn;
Publiek heeft alleen toegang tijdens wedstrijden en moet plaatsnemen op de
tribunes met in acht neming van de 1,5 meter afstand. Op de tribunes staan de
zitplaatsen aangeven;
Er worden maximaal 72 personen aan publiek in de volledige zaal toegelaten bij
volledig uitgeschoven tribunes;
Tijdens trainingen is publiek niet toegestaan, ook geen ouders/verzorgers die de
kinderen komen ophalen;
Te allen tijde dienen de aanwijzingen van de beheerders van de sporthal te worden
opgevolgd, ook als dit strijdig is met bovengenoemde voorwaarden.

