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Algemeen protocol verantwoord sporten in sporthal de Middelzee in 
beheer en exploitatie bij de gemeente SWF  

  
BASISREGELS  

• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop!  
• Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen  
• Ben je 18 jaar en ouder: Houd 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten)  
• Probeer drukte te vermijden  
• Desinfecteer vaak je handen   
• Schud geen handen  
• Desinfecteer je handen bij het binnenkomen van de sporthal.  
• Volg de looproutes, die aangegeven zijn richting kleedkamers.  
• De huurder zorgt voorafgaand aan het gebruik voor schoonmaak van de in de zaal 

te gebruiken materialen en toestellen. Met de daarvoor beschikbaar gestelde 
middelen, beschikbaar gesteld door de gemeente.   

• Gebruikers zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het naleven van de 
gemaakte/geldende afspraken. In sporthallen zal de beheerder daarnaast ook 
toezicht houden op de naleving van de afspraken.  

  
REGELS VOOR THUISSPELENDE TEAMS  

• Thuisspelende teams dienen aangekleed in de zaal te komen en mogen geen 
gebruik maken van de kleedruimtes. 

• Iedere speler dient een eigen flesje mee te nemen. 
• Het digitaal wedstrijdformulier moet thuis ingevuld worden. 
• Thuisspelende teams dienen niet eerder dan een half uur voor aanvang van de        

wedstrijd in de sporthal te zijn.  
• Indien de voorafgaande wedstrijd nog niet afgelopen is, dienen thuisspelende 

teams te wachten in de hal, uiteraard op 1,5 meter.  
• Na elke set moet de bank schoon worden gemaakt met aanwezige middelen (de 

teams zorgen dat dit klaar staat bij het veld).  
• Teams mogen niet op de tribune komen.  
• Thuisspelende teams dienen thuis te douchen. 
• Na de wedstrijd ga je meteen naar huis. Indien je gebruik wilt maken van de 

kantine dient er gekeken te worden of er ruimte is. Anders verlaat je het gebouw.  
 
REGELS UITSPELENDE TEAMS 

• Uitspelende partijen melden zich bij de corona coördinator, liever niet eerder dan 
drie kwartier voor aanvang van de wedstrijd 

• Het digitaal wedstrijdformulier moet thuis ingevuld worden.   
• Kleedruimten mogen enkel gebruikt worden door uitspelende partijen, met 

inachtneming van de 1,5 meter richtlijn. Voor de kleedkamer geldt een maximum 
van 8 personen.  

• Er mag geen kleding en schoeisel worden achtergelaten in de kleedruimten. Deze      
worden in een zelf meegebrachte sporttas opgeborgen en meegenomen naar de 
sporthal/gymzaal.  

• Indien de wedstrijd niet afgelopen is, wachten uitspelende teams in de 
kleedkamer. 

• Na elke set moet de bank schoon worden gemaakt met aanwezige middelen. 
• Bij wedstrijden zijn de doucheruimten te gebruiken door de uitspelende partij met 

inachtneming van de 1,5 meter richtlijn.  
• Teams mogen niet op de tribune komen.  
• Voor uitspelende teams is geen publiek toegestaan, met uitzondering van de rijders 

(maximaal 5).   
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• Na het douchen ga je meteen naar huis. Indien je gebruik wilt maken van de 
kantine dient er gekeken te worden of er ruimte is. Anders verlaat je het gebouw.  

 
REGELS PUBLIEK 

• Voor uitspelende teams is geen publiek toegestaan, met uitzondering van de rijders 
(maximaal 5).  

• Voor thuisspelende teams zijn maximaal 15 personen per speelhelft op de tribune 
toegestaan. Er zal op de tribune worden aangegeven waar een ieder kan 
plaatsnemen door middel van kruizen in verband met de 1,5 meter.  

• Publiek dient slechts 5 minuten van tevoren aanwezig te zijn.   
• Na de wedstrijd dient het publiek meteen de tribune te verlaten in verband met 

doorstroom.  
• Kantine is beschikbaar voor gebruik, mits de beschikbaarheid het toelaat. Indien 

dit niet het geval is, verlaat het publiek het gebouw.  


