Geachte huurder,
We zijn blij dat de sportaccommodaties weer open kunnen en dat u weer kan sporten/ lesgeven.
Helaas nog niet zoals u het voor de coronaperiode gewend bent. We hebben een aantal maatregelen
moeten treffen om de accommodatie coronaproof te maken. Hieronder de meest belangrijke zaken
voor u en uw sporters.
Algemeen
- Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht (zie NOC*NSF
protocol);
- Tot en met 1 september wordt er tussen elke reservering 15 minuten ruimte gehouden zodat
uitgaande sporters en binnenkomende sporters elkaar niet tegenkomen;
- Dus niet eerder dan 5 minuten voor de reservering de accommodatie betreden;
- Binnen 10 minuten na de reservering de accommodatie verlaten;
- Voor 18 jaar en ouder (18+) geldt dat een afstandsregel van 1,5 meter in de accommodatie
(algemene hal, gangen, kleedruimte, douches, etc.), voor jongere personen geldt deze
afstandsregel niet;
- De kleedkamers en douches mogen gebruikt worden, voor 18+ geldt de afstandsregel. Op de
deur is aangegeven hoeveel 18+ gelijktijdig in de kleedkamer aanwezig mogen zijn. Ook is
aangegeven bij de bankjes waar ze kunnen zitten;
- Eenmaal in de hal/ zaal waar gesport wordt geldt de afstandsregel niet voor 18+ niet, maar is
het verzoek daar waar mogelijk de afstandsregel aan te houden;
- De tribunes in de sporthallen mogen gebruikt worden, ook hier geldt de afstandsregel voor
18+;
- Op de tribunes in onze sporthallen is plaats voor maximaal 45 personen van 18+.
- U wordt verzocht om het aantrekken van toeschouwers te beperken;
- Voor alle sporten geldt dat het aantal sporters en begeleiders per sportactiviteit niet groter is
dan noodzakelijk voor de sportactiviteit (training, oefenwedstrijd, wedstrijd);
- Sportevenementen zijn niet toegestaan tenzij goedkeuring van de gemeente;
- U als huurder dient van iedereen die gelijktijdig in de accommodatie is geweest de namen te
noteren en deze 4 weken te bewaren;
- Verenigingen en andere huurders mogen geen school (sport/ spel) materiaal gebruiken;
- In de gymzalen moeten het aantal aanwezige ouders/ bezoekers tot een minimum worden
beperkt, liever geen;
- In de gymzalen is 30 het maximaal aantal personen van 18+.
Voor gebruik
- Bij de toegangsdeur is aangegeven hoeveel personen maximaal gelijktijdig in de
accommodatie mogen zijn;
- U wijst een coördinator/ contactpersoon aan;
- Iedereen moet bij binnenkomst de handen desinfecteren, de spullen worden door de
gemeente geleverd en staan bij de ingang/ uitgang;
- Alle 18+ houden zich aan de afstandsregel;
- U moet bij binnenkomende personen de vragenlijst “Check: stel uw klant de volgende vragen”
van de rijksoverheid afnemen. Indien men symptomen van ziekte heeft mag deze de
accommodatie niet betreden.
Na het gebruik
- Alle gebruikte sport- en spelmateriaal moet schoongemaakt worden. De schoonmaakspullen
worden geleverd door de gemeente;
- Iedereen moet bij het weggaan de handen desinfecteren, de spullen worden door de
gemeente geleverd en staan bij de ingang/ uitgang;
- U als huurder wordt verzocht bij elke wisseling van een groep of bij het verlaten van de
accommodatie zoveel mogelijk de contactoppervlakken schoon te maken (met name de
deurklinken).
U wordt verzocht om het protocol opgesteld door het NOC*NSF door te nemen. In dit protocol staan
namelijk ook zaken waar de huurder voor verantwoordelijk is. Wanneer er tegenstrijdigheden zijn dan
geldt: het beleid van het RIVM is leidend, vervolgens het protocol van het NOC*NSF/ het gemeentelijk
beleid.
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Zijn er zaken die kapot zijn / op zijn / dingen die we handiger kunnen regelen, geef dit dan door via:
verhuur@houten.nl
Voor meer informatie: https://nocnsf.nl/sportprotocol

Alvast bedankt voor uw medewerking en veel sportplezier!
Team Verhuur
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