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 Aanvulling op de gebruiksvoorwaarden als gevolg van de COVID19 maatregelen 
voor de binnensportaccommodaties van de gemeente Zeist.  
Algemeen  

-NSF 
sportprotocol Verantwoord Sporten, de sporttak specifieke protocollen die voor hun sport gelden en de 
RIVM Maatregelen en deze ook toe te passen. Deze specifieke protocollen zijn opgesteld door 
sportbonden en bevatten aanvullende richtlijnen voor verantwoord verloop van de desbetreffende 
sport (denk aan aantallen, gebruik materialen, oefenvormen, etc.).  

elkaar en anderen;  

iding van een professional of 
vereniging zijn toegestaan.  
 
Logistiek  

aanvangstijd van de daadwerkelijk gehuurde tijd van de locatie betreden, dus buiten wachten totdat 
die tijd aanvangt. Gebruikers moeten ervoor zorgdragen dat zij de accommodatie verlaten hebben op 
het moment dat de huurtijd afloopt. Dus stop 10 minuten voor het einde van de huurtijd met de training 
of wedstrijd, ruim op, maak schoon en verlaat het pand. Gebruiker en deelnemers houden bij 
aankomst en vertrek te alle tijden 1,5 meter afstand van elkaar;  

accommodaties mogen verblijven komt hiermee te vervallen. Op deze manier hopen we dat iedere 
gebruiker zoveel mogelijk zijn eigen momenten van sporten kan behouden;  

accommodatie;  

e accommodatie schoon en opgeruimd is bij afloop huurtijd (het 
opzetten, afbouwen en schoonmaken vindt plaats binnen de gehuurde tijd;  

omgekleed naar de sportlocatie en worden douches en kleedruimtes niet gebruikt.  
 
Voorzieningen  

 

een bezoek aan de sportaccommodatie thuis naar toilet te gaan;  

hiervoor de instructies van de uitbater van de betreffende horeca voorziening.  
 
Hygiëne- en gezondheidsmaatregelen  

schoonmaakmiddelen, schoonmaakprotocollen etc.;  

 

plek direct;  
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-deksel indien deze aanwezig is;  

noodzakelijk voor de sportactiviteit en haalbaar met naleving van de maatregelen. Denk als gebruiker 
goed na over de groepsgrootte, omdat buiten de sportactiviteit te allen tijde de 1,5 meter maatregel 
moeten worden gehandhaafd, zoals bij binnenkomst en vertrek.  

sportmaterialen, touchscreens, toestellen, contactpunten als deurklinken, toilet en wastafel (indien 
gebruikt) en alle andere contactplekken;  

 

d aan deelname aan de activiteit de volgende 
gezondheidsvragen vragen:  

o blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: 

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

o Heb je op dit moment een huisgenoot met koorts en /of benauwdheidsklachten?  

o Heb je het nieuwe coronavirus gehad en is de afgelopen 7 dagen middels laboratorium test 

vastgesteld?  

o Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus en heb je in de afgelopen 14 dagen 

contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?  

o Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe 

coronavirus is vastgesteld?  
 
Als het antwoord op één van deze vragen met ja beantwoord wordt, stuur dan de deelnemer naar 
huis.  

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

 
 
Coördinatie  

woordelijke aan;  

de daarvoor aangewezen plek. Daar worden ook de tassen neergezet.  

van de diverse 
activiteiten en hier een registratie van bijhoudt (advies is om deze gegevens 4 weken te bewaren);  

laten sporten, roosters tijdelijk vast te leggen en door middel van reserveringen bij te houden wie 
wanneer sportte. Dit met het oog op het vergemakkelijken van contactonderzoek bij besmetting;  

opnemen met deze gemeentelijke beheerder via 06-50254156 van 8-23 uur als er verhuur is;  
 
Toeschouwers  

en het Binnenbos met inachtneming van het maximum aantal, zie hiervoor onderstaande tabel;  

n tijde handhaven van de 
onderlinge afstand van 1,5 meter mag de gebruiker maar een beperkt aantal toeschouwers en overig 
publiek toelaten.  

men wel en niet mag plaatsnemen. Zie onderstaande tabel voor de maximale toegestane aantallen.  

begeleiders om buiten de sportactiviteit om de onderlinge afstand van 1,5 meter te houden.  
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toeschouwers toegestaan.  
Accommodatie  Maximum aantal 

toeschouwers/overig publiek  
Toelichting  

Sporthal Dijnselburg  65  Tribune met gemarkeerde 
zitplaatsen  

Sporthal de Koppeling  27  Tribune met gemarkeerde 
zitplaatsen  

Sporthal Den Dolder  25  Tribune met gemarkeerde 
zitplaatsen  

Gymnastieklokalen Binnenbos  4  Tribune met gemarkeerde 
zitplaatsen voor 2 gymlokalen  

Overige gymnastieklokalen  0  Hier zijn geen 
toeschouwers/overig publiek 
toegestaan  

 


