Protocol Bindelwijk – sporthal
Vanaf 1 juli is het weer mogelijk om, onder bepaalde voorwaarden, te sporten in
binnensportaccommodaties. In dit protocol wordt beschreven hoe we de deuren van sporthal
de Bindelwijk op een veilige en verantwoorde manier weer kunnen openen, wat de spelregels
hiervoor zijn en wat de verantwoordelijkheid is van de verhuurder (gemeente) en de huurder
zelf.
Basisregels
Wat er ook gebeurt, gebruik je gezonde verstand!
• Heb je klachten: blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen;
• Ga direct naar huis bij het ontwikkelen van klachten tijdens de sportactiviteit;
• Ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen (voor en na het sporten);
• Was vaak de handen;
• Schud geen handen.
Voor sport geldt de volgende basisregel:
De regel is dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. Maar voor de sportsector is een uitzondering
gemaakt om in de sport en spelsituaties waar dit niet mogelijk is de 1,5 meter afstand tijdelijk los te
laten.

Veilige en verantwoorde toegang in de Bindelwijk
Ingang en hal:
Er staat een desinfectiezuil bij de deur. Desinfecteer de handen bij binnenkomst en
vertrek;
Sporters komen binnen via een automatische deur, waardoor er geen deurknoppen
vastgehouden hoeven te worden;
Scholen/gymdocenten komen de sporthal binnen via de scholeningang aan de linker- en
rechterzijde en gaan via deze deur ook weer weg. Kinderen wassen hun handen op
school en maken geen gebruik van een desinfectiezuil;
Voor de ingang van Tante Kaatje in de centrale hal is een halve cirkel met een straal
van 1,5 meter gemaakt. Ouders zijn niet toegestaan binnen deze cirkel en
brengen/halen hun kinderen dus op afstand naar de opvang. Houd hier bij binnenkomst
rekening mee;
De tafels en stoelen in de hal zijn weggehaald, zodat men daar niet gaat zitten;
EHBO koffer ligt in de ruimte van de beheerders, de AED hangt in de gang naast de lift;
Er worden posters opgehangen met de maatregelen vanuit het RIVM erop. Bij het
binnenkomen van de Bindelwijk zijn deze duidelijk zichtbaar en een ieder dient zich hier
aan te houden;
Er wordt geen routing op de grond aangebracht in de openbare ruimte van de sporthal;
Er wordt geen totaal maximum gesteld aan het aantal bezoekers die tegelijk in de
sporthal aanwezig mogen zijn. Het is wel noodzakelijk dat de 1,5 meter afstand te allen
tijde, behalve tijdens het sporten, mogelijk is;
Toiletten
De toiletten in de openbare ruimte zijn om en om beschikbaar;
Bij de urinoirs is de middelste gesloten;
De wasbakken zijn om en om beschikbaar;
Het toilet in de kleedkamer is beschikbaar;
Toiletventilatie staat 24/7 aan;
Er staat voldoende zeep om de handen te wassen en materiaal om de handen mee te
drogen;
De toiletten en wasbakken worden iedere dag gereinigd.

Kleedkamers
Alle kleedkamers inclusief douches zijn weer open voor gebruik;
Kinderen en jongeren tot 18 jaar mogen hoeven geen 1,5 meter afstand te houden
tijdens het gebruik van de kleedkamer/douches;
Volwassenen dienen wel 1,5 meter afstand te houden van elkaar. Om deze reden is er
een maximaal aantal personen toegestaan in de kleedkamers. We gaan uit van 5m2 per
persoon zodat er voldoende ruimte over blijft om te bewegen/lopen in de ruimte bij
binnenkomst, weggaan, toiletgang, etc. De maximale aantallen per ruimte worden
naast/op de deur opgehangen, zodat iedereen hier van op de hoogte is:
o Kleedkamer 1 t/m 4 = max. 7 personen;
o Kleedkamer 5 en 6 = max. 4 personen.
Iedere vereniging/team krijgt een kleedkamer toegewezen per trainings-/wedstrijddag
en dit wordt kenbaar gemaakt via een school-/whiteboard. Houd je aan de toegewezen
kleedkamerindeling;
De spullen mogen achtergelaten worden in de kleedkamer. Houd je eigen spullen zoveel
mogelijk bij elkaar en stop ze in de tas. Houd er rekening mee dat de volgende sporters
eventueel in de kleedkamer kunnen zijn om zich om te kleden. Wacht dan even, zodat
het maximum aantal niet wordt overschreden.
Verhuur
De sporthal wordt intensief gebruikt in Ouderkerk. Om er voor te zorgen dat zoveel
mogelijk sportaanbieders aan de slag kunnen, zullen de tijden net als voorheen op
elkaar aansluiten;
Binnen de uren die je toegewezen krijgt, dien je wel alles op te zetten, op te ruimen en
schoon te maken. Dit betekent dat je netto wat minder tijd overhoudt dan voorheen,
maar hier kunnen we helaas niets aan doen;
Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de activiteit naar de sporthal;
Trainingen en wedstrijden
De sportaanbieder zelf is er verantwoordelijk voor dat de deelnemers binnen de
geldende kaders van het RIVM, het protocol ‘verantwoord sporten’ en de richtlijnen van
de sportbond kunnen sporten. De gemeente hoeft het protocol van de sportaanbieder
niet goed te keuren;
Als het protocol dat wordt opgesteld door de sportbond vragen oproept of aanpassingen
vergt binnen het gemeentelijke protocol, dan gaan wij in overleg met de sportaanbieder
om te kijken hoe we dat kunnen realiseren;
Tijdens het sporten dient waar mogelijk 1,5 meter afstand te worden gehouden, maar
als dat een normale sportbeoefening in de weg staat mag de 1,5 meter afstand tijdelijk
losgelaten worden;
Probeer tijdens inlopen of oefeningen de 1,5 meter te waarborgen waar mogelijk;
Zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen
fysiek contact hebt zoals bij het vieren van een overwinningsmoment of tijdens een
wissel;
Officials, vrijwilligers en wissels moeten 1,5 meter afstand van elkaar houden;
Houd 1,5 meter afstand met sporters van 13 jaar en ouder en van andere begeleiders
en trainers, tenzij noodzakelijk voor (veilige) beoefening/begeleiding van de sport;
Trainers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot sporters t/m 12 jaar;
Vermijd als trainer/begeleider en vrijwilliger geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen;
Voor alle sporten geldt dat het aantal sporters en begeleiders per sportactiviteit niet
groter is dan noodzakelijk voor de sportactiviteit (training, oefenwedstrijd, wedstrijd);
Gebruik (indien mogelijk) zoveel mogelijk eigen sportmaterialen;
Materialen, die veel met handen worden aangeraakt, direct na de trainingssessie
reinigen met water en zeep of reinigingsdoekjes. Dit geldt ook voor de materialen die
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door kinderen tijdens de gymles worden gebruikt. De gemeente zorgt voor voldoende
reinigingsmateriaal;
Volg altijd de aanwijzingen op van de beheerders en de organisatie, zoals de trainers,
begeleiders en bestuursleden;
Er hebben metingen plaatsgevonden en de ventilatie voldoet aan de voorwaarden zoals
opgesteld door het RIVM/NOC*NSF (sporthal en kleine zaal). Hierbij is het wel van
belang dat de ventilatie van de sporthal 24/7 aan staat, waarbij er continue verse lucht
van buiten naar binnen komt (ook tijdens het badmintonnen). Indien nodig worden
(nood)deuren opengezet om te zorgen voor nog meer verversing van de lucht.

Toeschouwers
Wedstrijden, toernooien en evenementen zijn toegestaan. Hierbij mag publiek aanwezig
zijn. Daarbij geldt dat toeschouwers 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden;
Toeschouwers zijn verplicht op de tribune plaats te nemen. Er geldt een maximum
aantal van 50 toeschouwers (25 per tribune deel) zonder reservering en
gezondheidscheck;
Er worden geen stickers geplakt of rijen afgesloten:
o Personen uit een huishouden mogen naast elkaar zitten;
o Overige bezoekers houden 1,5 meter afstand van elkaar. Houd er rekening mee
dat dit zowel voor, achter als naast elkaar geldt.
Bij te veel toeschouwers zal het overige deel zitting moeten nemen in het horeca
gedeelte;
Geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en
spreekkoren, is niet toegestaan;
Houd er als sporters rekening mee dat wanneer de wedstrijd/training klaar is, de
sporter meetelt als publiek op het moment dat hij/zij plaatsneemt op de tribune en dus
ook onderdeel is van het maximaal toegestane aantal toeschouwers;
Horeca
De horeca in de Bindelwijk is weer open;
De horeca is zelf verantwoordelijk om de regels van het RIVM en de Koninklijke Horeca
Nederland toe te passen binnen de horeca ruimte en achter de bar;
De horeca ondernemer is zelf verantwoordelijk voor de eerstelijns handhaving binnen
de horecagelegenheid en kan hierbij ondersteund worden door de aanwezige
beheerder.
Contactpersonen
Vanuit Duo+ is de dienstdoende beheerder (Frans, Leo of Ilse) direct aanspreekpunt
voor de sportaanbieders. Vanuit de gemeente is Fenke van Rossum aanspreekpunt;
De sportaanbieder stelt een coronaverantwoordelijke/aanspreekpunt aan die
herkenbaar aanwezig is gedurende trainingen en/of wedstrijden:
o De verantwoordelijke is goed op de hoogte van de geldende regels;
o Bij het huren van de zaal op meerdere dagen/uren, is het mogelijk om deze taak
onder meerdere personen te verdelen, zolang de beheerder hiervan op de
hoogte is;
o Iedere sportaanbieder wijst een verantwoordelijke aan als contactpersoon voor
de gemeente, zodat er snel geschakeld kan worden indien noodzakelijk.
Handhaving
Eerstelijns handhaving, dus aanspreken op het niet naleven van de regels, ligt in eerste
instantie bij de coronaverantwoordelijke van de sportvereniging zelf. Dit betekent dat
sporters/toeschouwers naar huis gestuurd kunnen worden op het moment dat ze toch
klachten vertonen of weigeren de regels na te leven;
Bij wedstrijden is de thuisspelende partij ook verantwoordelijk voor de eerstelijns
handhaving richting de tegenstander;

-

-

Op momenten dat de beheerder van de sporthal aanwezig is, kan hij de
coronaverantwoordelijke ondersteunen bij deze eerstelijns handhaving;
Mochten er incidenten voorvallen dan wordt zowel Duo+ als de gemeente via een email
of telefoon ingelicht door de coronaverantwoordelijke over het voorval en de genomen
actie;
Mocht de eerstelijns handhaving onvoldoende effect hebben, ligt de bestuurlijke
handhaving die voortvloeit uit de noodverordening in handen van het lokaal gezag (de
gemeente). Deze vorm van handhaving kan leiden tot ontzegging van de toegang voor
een persoon, team of club. Het doel is om te voorkomen dat deze vorm van handhaving
wordt ingezet.

Brononderzoek
Indien bij een sporter/kaderlid/scheidsrechter Covid-19 wordt vastgesteld, doet de GGD
bron- en contactonderzoek om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen;
Zorg dat je aanwezigheidsgegevens kunt overleggen voor eventueel bron- en
contactonderzoek. Het advies is om de gegevens minimaal 4 weken te bewaren;
Indien je als vereniging ook wedstrijden speelt, zorg dan dat de tegenstander deze
aanwezigheidsgegevens ook verzamelt en dat je een contactpersoon hebt van de
vereniging waartegen je speelt. Indien nodig moet deze contactpersoon ingelicht
kunnen worden en zelf de aanwezigheidsgegevens van die dag voor kunnen leggen aan
de GGD.

