13 augustus 2020 - HENGEVELDE

AANVULLENDE VOORWAARDEN/PROTOCOL VOOR
GEBRUIK BINNENRUIMTEN KULTURHUS DE MARKE
IN VERBAND MET CORONA
Volgende week gaat het nieuwe sportseizoen officieel van start. Uiteraard zijn we heel blij dat er weer
gesport mag worden. Daarnaast starten ook weer andere activiteiten in de Marke. Om de accommodatie op
verantwoorde wijze open te kunnen stellen voor gebruik voor binnensporters en andere gebruikers zijn er
enkele voorwaarden.
De Stichting Sport- en Gemeenschapsvoorzieningen Hengevelde (SSGH)(hierna ook : “de beheerder”)
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.
Deze voorwaarden gelden naast de ‘Algemene voorwaarden’ voor het gebruik van de Marke en zolang als
de SSGH 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 bestuur van de SSGH behoudt zich het recht voor om personen/groepen/verenigingen die zich niet
aan deze voorwaarden houden de toegang tot de sporthal te ontzeggen.
Verenigingen/stichtingen/groepen (hierna: “de gebruiker”) die gebruik maken van onze accommodatie
worden geacht op de hoogte te zijn van het sportprotocol Verantwoord Sporten van de NOC/NSF en van
sporttakspecifieke protocollen die voor hun sport gelden en deze ook toe te passen.
Allereerst gelden nog steeds de basisregels volgens het RIVM en de rijksoverheid:
-

voor alles geldt: gezond boerenverstand gebruiken staat voorop;
Geef elkaar de ruimte;
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;

In de Marke zijn op diverse locaties dispensers geplaatst. Er wordt van één ieder verwacht dat men
bij binnenkomst handen desinfecteert. Middels Roll-up banners en de TV in het sportcafé worden
mensen gewezen op de coronamaatregelen. Ook zijn er op diverse plekken extra spuitbussen met
schoonmaakmiddel (desinfectie) aanwezig. Gebruikers dragen zorg voor het na gebruik
schoonmaken van de gebruikte materialen/toestellen (incl. tafels en stoelen in de conferentiezaal).
Daarnaast gelden specifieke voorwaarden om toegang te krijgen tot de Marke:
-

-

De gebruiker is vóór aanvang verantwoordelijk voor de gezondheidscheck van de aanwezige
sporters;
Een ieder met coronagerelateerde klachten kan door de beheerder de toegang tot de sporthal
worden ontzegd;
De gebruiker dient zorg te dragen voor een registratie van de aanwezigen in verband met.een
eventueel bron/contactonderzoek bij een vastgestelde besmetting. Deze gegevens worden door de
gebruiker vier weken bewaard;
De zaal dient enkele minuten voor de eindtijd verlaten te zijn;
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-

Publiek heeft alleen toegang tijdens wedstrijden en moet plaatsnemen op de tribunes met in acht
neming van de 1,5 meter afstand.
voor aanwezigen in een sporthal (denk hierbij aan publiek) geldt een maximum van 100 personen.
Sporters, officials, medewerkers en betrokken vrijwilligers tellen hierbij mee.
te allen tijde dienen de aanwijzingen van de beheerder van de sporthal te worden opgevolgd, ook als
dit strijdig is met bovengenoemde voorwaarden.

Wat verwachten wij van de gebruikers?
Van de gebruikers die binnen de richtlijnen weer starten met hun activiteiten vragen wij een onderbouwing
waarin zij middels een protocol beschrijven hoe zij de maatregelen willen/kunnen naleven. Dit protocol en
bovenstaande maatregelen voor gebruik van de sporthal moeten worden gedeeld met de leden zodat één
ieder weet wat van hem/haar wordt verwacht.
In het protocol moet per gebruiker/huurder onderstaande info staan:
-

-

aanspreekpunt – contactpersonen per vereniging/gebruiker (incl. mobiel nummer)
aanvullende specifiek voor deze activiteit/sport gerelateerde maatregelen. Deze worden meestal
beschikbaar gesteld door de (sport)bond/stichting waar de vereniging bij is aangesloten (voorbeeld
handbal – NHV). Te denken valt aan:
o onderlinge afstand rekening houdend met de leeftijd en de aard van de activiteit
o gebruik toiletten
o gebruik kleedkamers (wel of niet douchen / aantallen per kleedkamer)
o reinigen gebruikte middelen / meubilair
o looproutes gedurende de activiteit
o etc.
vraag aan ouders om hun kinderen goed te instrueren als deze van huis gaan naar de sportlocatie;

Wij gaan er vanuit dat bovenstaande na afstemming met bestuur SSGH en voor aanvang van de eerste
activiteiten na de zomerstop wordt gecommuniceerd met alle leden. Het bestuur van de desbetreffende
gebruiker zorgt dat er toezicht is op naleving van het protocol en de hiervoor genoemde aanvullende
voorwaarden.
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