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CORONAPROTOCOL
Dit protocol is van de vereniging REVO-80 en heeft betrekking op het betreden van en het gedragen
in de Sporthal "De Ridderhal" te Hendrik Ido Ambacht en geldt voor alle leden.

De volgende regels zijn van toepassing:

-

Per speelavond wordt een corona verantwoordelijke van de vereniging aangesteld.
Deze dient de gehele huurtijd aanwezig te zijn in de sporthal en bekent te zijn bij de
aanwezige leden. De naam moet voor de aanvang van de zaalhuur gemeld worden bij de
dienstdoende beheerder.

-

Er wordt gewerkt met een presentielijst (zie bijlage) bij de deurcheck door en onder
verantwoording van de corana verantwoordelijke.

-

Leden mogen de zaal pas betreden als ze worden opgehaald door de corona
verantwoordelijke van die avond. Hij of zij bepaald of de zaal vrij is. Alle leden dienen buiten
te wachten en niet in de entreehal en/of gangen.

-

Houd rekening met elkaar bij het betreden van de zaal. Geef een vereniging de tijd om de
gebruikte sportmaterialen op te ruimen. Betreed de zaal niet als een vereniging nog bezig is
met opruimen! Wacht buiten en niet in de entreehal en gangen.

-

Er kan geen gebruik worden gemaakt van kleedkamers en douches.

-

Sporters komen aan en verlaten de accommodatie in sportkleding. Omkleden gebeurt thuis.

-

Het wisselen van buitenschoeisel naar sportschoenen vindt plaats in de zaal op de daarvoor
aangegeven plekken.

-

Meegebrachte tassen dienen op de daarvoor aangegeven plekken te worden opgeborgen.

-

Het Coronaprotocol Sporthallen De Ridderhal & De Sophiahal versie 7 augustus 2020 (zie
bijlage).

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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* Aanwezige heeft aangegeven geen gezondheidsklachten te hebben zoals genoemd in het
Coronaprotocol Sporthallen t.w.
- Verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of verhoging (tot 38 graden Celsius)
- Verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid.
Contactpersoon Accommodaties
- Tijdens de openingstijden is de dienstdoende beheerder de coronaverantwoordelijke te bereiken op nummer 078-6815070;
- Buiten de openingstijden kunt contact opnemen met Henk Kooiman; henk.kooiman@stichting-cascade.nl

Coronaprotocol Sporthallen De Ridderhal & De Sophiahal
Versie: 7 augustus 2020
Dit protocol is een aanvulling op de standaard huisregels en huurvoorwaarden van de sporthallen.
Deze geldt voor alle huurders, gebruikers en bezoekers van sporthallen de Ridderhal en Sophiahal en
is specifiek bedoeld voor het in acht nemen van de extra regels vanuit de overheid tijdens het
coronavirus. Omdat de maatregelen steeds wijzigen, is dit protocol ook onder voorbehoud van
verdere maatregelen/versoepelingen.
Alle huurders dienen dit protocol te delen met alle gebruikers/leden van het gebouw, gerelateerd
aan diens verhuring.
Verenigingen/gebruikers die gebruik maken van de sporthallen worden geacht op de hoogte te zijn
van het generieke sportprotocol Verantwoord Sporten en de sporttak specifieke protocollen die
voor hun sport gelden. Deze specifieke protocollen zijn opgesteld door sportbonden en bevatten
aanvullende richtlijnen voor verantwoord verloop van de desbetreffende sport.
Wanneer u de sporthal betreedt, dan zijn de volgende regels van toepassing:
- Heb je verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of
verhoging (tot 38 graden Celsius)? Blijf thuis!
- Heb je verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid? Blijf
thuis, en dat is ook van toepassing op huisgenoten.
- Houd minimaal 1,5 meter afstand van anderen.
- Schud geen handen en vermijd fysiek contact met anderen.
- Was regelmatig je handen, per keer minimaal 20 seconden met water en zeep, waarna
handen gedroogd worden met papieren handdoek. Ook voor aankomstsporthallen!
- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
- Gebruik papieren zakdoeken om je neus te snuiten en gooi deze daarna direct weg in een
afsluitbare vuilbak. Was daarna je handen.
- Ontsmet uw handen bij de desinfectiepaal bij binnenkomst
- U dient zicht te houden aan de instructies van de medewerkers van Cascade en de op
bordjes aangeduide regels.
Wanneer u toch verschijnselen vertoond van verkoudheid, dan kunt u hierop aangesproken worden.
De medewerkers van sporthallen mogen te aller tijden gasten vragen het pand te verlaten wanneer
aannemelijk is dat deze een risico vormt voor de andere gasten en medewerkers in Cascade.
Gemeenschappelijke ruimtes
- In onze sporthallen zijn duidelijk aanwijzingen betreffende de verkeersstromen, deze zijn
afhankelijk van zaalgebruik aangepast. Incidenteel kan hiervan worden afgeweken op
aanwijzing van het personeel van Cascade.
- We vragen iedereen om zich niet op te houden in de gangen. Gun elkaar de ruimte en wacht
niet op andere.
- U dient zich niet op te houden in de sluis van de ingang, de garderobe en in de entreehal.
Ook hier het verzoek; gun elkaar de ruimte.
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Sporters entree/vertrek
- Sporters wachten buiten (met ‘social distancing’) komen niet binnen voor de gereserveerde
tijd.
- Sporters dienen direct de accommodatie te verlaten na afloop van de training.
- Blijf ook, eenmaal weer buiten, niet langer dan noodzakelijk in de omgeving van de sporthal,
gun ook hier de volgende groep die wil sporten de ruimte;
- Kinderen worden door hun ouders/verzorgers buiten afgezet, in plaats van in/voor de zaal.
Het is niet toegestaan in de gangen te wachten. De kinderen worden door de vereniging
opgehaald bij de ingang en begeleid naar de zaal. Ouders kunnen eventueel plaats nemen op
de tribune, maar ook hier geld de 1,5 meter regel.
- Indien u in Grand Café de Ridderhal of T-Beaune’s Huiskamer wilt wachten op uw kind, dan is
dit alleen mogelijk als de horecagelegenheid open is. Hier gelden de richtlijnen zoals die zijn
opgesteld KHN en de uitbater. Deze richtlijnen dienen gerespecteerd te worden.
Contactpersoon Accommodaties
- Tijdens de openingstijden is de dienstdoende beheerder de coronaverantwoordelijke te
bereiken op nummer 078-6815070;
- Buiten de openingstijden kunt contact opnemen met Henk Kooiman;
henk.kooiman@stichting-cascade.nl
Gebruik kleedkamers, (sanitaire) faciliteiten en EHBO kamer
Omkleden
Verenigingsgebruik
- Het gebruik van kleedruimten is niet mogelijk;
- Sporters komen aan en verlaten de accommodatie in sportkleding. Omkleden gebeurt thuis;
- Douchen is niet mogelijk;
- Het wisselen van buitenschoeisel naar sportschoenen vindt plaats in de zaal op de daarvoor
aangegeven plekken;
- Meegebrachte tassen dienen op de daarvoor aangegeven plekken te worden opgeborgen.
Onderwijsgebruik
- Kleedruimtes zijn beschikbaar voor omkleden
- Toiletten en douches zijn afgesloten
- Scholen kunnen gebruik maken van de toiletten in de entreehal van de sporthallen
- In de Sophiahal is ook het invalidetoilet ter hoogte van kleedkamer 6 beschikbaar
Toiletgebruik
- Toiletbezoek in de sporthal dient tot een minimum beperkt te worden;
- Het gebruik van de toiletten in de kleedkamers is niet mogelijk;
- Er kan alleen van de algemene toiletgroep (entreehal) gebruik gemaakt worden. Er mogen
maximaal twee personen tegelijk in de toiletruimte zijn;
- Voor de toiletten gelden extra beperkingen, welke duidelijk middels bordjes worden
aangegeven. Een deel van de voorzieningen is afgesloten.
Schoonmaak en Hygiëne
- Er wordt gewerkt volgens een (Corona) schoonmaakprotocol. Zo is er handreiniger
beschikbaar en wordt er extra schoongemaakt;
- De sportvloeren worden dagelijks gereinigd;
- Scholen/sportverenigingen dragen er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van
het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd.
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Schoonmaak en gebruik van toestellen en sportmaterialen
- Spelmaterialen dienen na elke les, training of sportsessie door de gebruiker worden
schoongemaakt en/of gedesinfecteerd;
- Sporttoestellen moeten dagelijks door de gebruiker worden schoongemaakt en/of
gedesinfecteerd worden;
- Leraar of trainer/coach gebruikt zijn eigen materialen;
- Alle gebruikers/verenigingen bewaren hun eigen materialen in afsluitbare kast;
- Avond gebruik en verenigingen mogen geen schoolsportmaterialen gebruiken;
- Scholen/ verenigingen/gebruikers dienen reinigingslogboeken bij te houden.
Reservering en Gebruik
- Verenigingen dienen bij het reserveren specifiek aan te geven hoeveel mensen er aanwezig
zullen zijn en hoe het tijdsschema (binnen en buiten de zaal) er precies uitziet;
- Verenigingen zijn bekend met de identiteit van de sporters van de diverse teams en via
deurcheck de toegang regelt en tevens daar gebruiksinstructies geeft en de
gezondheidsvragen stelt;
- Verenigingen laten hun leden/teams zoveel mogelijk in de zelfde samenstelling sporten. Of
in de samenstelling die nu buiten gehanteerd wordt;
- Om menselijk verkeer zo goed mogelijk te stroomlijnen en te voorkomen dat teams/groepen
elkaar kruisen moet er met bloktijden van minstens 10 minuten tussen teams/groep gewerkt
worden;
- Alleen teams/groepen die op de vastgestelde bloktijd in de sportzaal mogen zijn, zijn welkom
in de sportzaal;
- Sporttoestellen dienen minimaal 1,5 meter uit elkaar te staan en het sportmateriaal dient te
worden gedesinfecteerd na gebruik;
- Tribunes kunnen alleen gebruikt worden als de 1,5 meter regel in acht kan worden genomen;
- Cascade is niet verantwoordelijk voor het handhaven in de sportzalen. De huurder is
verantwoordelijk voor het in acht nemen van de 1,5 meter afstandsregel en het (maximum)
aantal personen. Daarmee zijn ook de (financiële) consequenties bij het eventueel
overschrijden van de regels voor de huurder;
- De medewerkers van sporthallen komen tijdens de trainingen zo min mogelijk in de zaal.
Wanneer zij wel in de zaal moeten zijn, dan dienen u en uw leden voldoende afstand te
houden.
Stichting Cascade is als beheerorganisatie eindverantwoordelijk. De medewerkers van Stichting
Cascade zullen er dan ook op toezien dat u uw activiteiten veilig en conform de coronarichtlijnen
organiseert. We verwachten dat die regels bij u en uw gasten of deelnemers bekend zijn en
gerespecteerd worden. Bij het negeren of duidelijke overtreding van de regels kan u worden
gevraagd in te grijpen of het pand te verlaten.
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