
Goedenavond, 
  
Specifiek voor “Sporthal Dijnselburg”. 
  
In “Sporthal Dijnselburg” is in het algemeen voldoende loopruimte. Op de vloeren is 
aangegeven wat de looprichting is. 
“Sporthal Dijnselburg” heeft onderzoek laten doen naar de ventilatie in de hal. Deze voldoet 
ruimschoots aan de normen. 
  
Kleedkamers zijn geopend en er kan gedoucht worden. 
Per kleedkamer mogen maximaal 5 mensen aanwezig zijn. Dit is op de deuren aangegeven. 
Desondanks wordt ten sterkste aangeraden om in sportkleding naar de zaal te komen en 
schoenen in de zaal te wisselen. 
  
Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit naar “Sporthal 
Dijnselburg”. 
  
Om vermenging van groepen zoveel mogelijk te voorkomen willen we vragen dat de teams 
die de late wedstrijd spelen eerst plaats nemen op de tribune. 
“Sporthal Dijnselburg” heeft met gele stickers gemarkeerd waar toeschouwers mogen zitten. 
De overige plekken mogen niet worden gebruikt. 
Waarschijnlijk zullen we ook de toegang en uitgang van de zaal reguleren, dit zal op de 
toegangsdeuren gemarkeerd worden. 
  
Wij beschouwen het digitaal wedstrijdformulier als aanwezigheidsregistratie ten behoeve van 
eventueel brononderzoek. 
Wij vertrouwen er op dat bij navraag zonder vertraging de noodzakelijke telefoonnummers 
zal verstrekken aan de GGD. 
Voor de volledigheid zullen wij ook vragen eventueel meegekomen begeleider/coach en 
teller ook in het wedstrijdformulier op te nemen bij de opmerkingen 
  
Inspelen en spelen gebeurt met de set wedstrijdballen die elk team heeft. 
Deze worden slechts één maal per week gebruikt en hoeven niet schoongemaakt te worden. 
  
Wil men na afloop gebruik maken van de horeca van “Sporthal Dijnselburg” dan zal men zich 
bij de bar moeten melden voor placering. 
Voor de ingang op de tafel bij de horeca staan qr codes waarmee gasten zich kunnen 
registreren i.v.m. mogelijk contact onderzoek. 
  
En  nog even de algemene regels: 
  

•       Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; 
•       Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; 
•       Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: 

neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, 
verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen; 

•       Houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het 
sporten); 

•       Vermijd drukte; 
•       Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie; 
•       Schud geen handen; 

  
 
 
 



Wanneer je komt sporten bevestig je met je aanwezigheid dat je geen klachten hebt. 
  
In de zaal: 
  

        Binnen het speelveld hoeft tijdens het spel geen afstand gehouden worden. Er kan 
normaal sportcontact plaats vinden; 

        Buiten het speelveld zal er nog steeds 1,5 meter afstand gehouden moeten 
worden; 

        Verdeel sporttassen over de zaal (maar niet voor de nooduitgangen), zo houden 
we zoveel mogelijk afstand; 

        Ieder veld wordt door niet meer dan twee mensen opgezet. 
 

 Volg de routing in “Sporthal Dijnselburg”, houdt je aan de instructies die gelden per 
ruimte en volg eventuele instructies van het personeel op; 

        Wij willen jullie verzoeken zoveel mogelijk in sportkleding naar “Sporthal 
Dijnselburg” te laten komen omdat maar 5 personen per kleedkamer binnen mogen 
zijn. 
Het wisselen van schoenen en kleding kan gewoon plaats vinden in de sporthal zelf. 
Op deze manier voorkomen wij onveilige situaties in de kleedkamers. 
Mocht dit toch niet naar wens verlopen, dan bestaat de kans dat “Sporthal 
Dijnselburg” de kleedkamers toch weer sluit om de 1,5 meter te kunnen garanderen. 

  
Met vriendelijke groeten, 
 


