
Beste ZVC-Zeist leden, seizoen gebruikers (Verenigingen en scholen) van de binnen 
sportaccommodaties in Zeist, 
 
Met deze mail informeren wij u over de laatste stand van zaken met betrekking tot het 
gebruik van de sporthallen en gymnastieklokalen vanaf 31 augustus 2020 voor het seizoen 
2020-2021. 

Helaas worden we opnieuw geconfronteerd met oplopende aantallen besmettingen 
met  COVID-19. Daarom zijn er verschillende maatregelen en protocollen waar je als 
sportaanbieder aan moet voldoen. Een groot deel van de maatregelen is niet nieuw meer, 
maar wel in een nieuwe situatie. Voor het eerst start de sport volop op met horeca, 
wedstrijden, competities en bij behorende toeschouwers. 

Wij willen jullie erop wijzen dat jullie verantwoordelijk zijn voor de naleving van de 1,5 meter 
maatregel en de sport- en horecaprotocollen. Er staat een nieuwe versie van het 
sportprotocol op https://nocnsf.nl/sportprotocol. Lees deze goed door en communiceer 
hierover met je vrijwilligers, trainers en leden.  

De sporthallen en zalen in de gemeente Zeist voldoen aan de richtlijnen van de VSG. Dat 
betekent dus dat de hallen en zalen de technische voorzieningen hebben die de VSG 
noodzakelijk acht en dat de maatregelen zijn genomen conform de VSG handreiking. Deze 
voorwaarden zijn te vinden via deze link: 
https://sportengemeenten.nl/wp-content/uploads/2020/06/VSG-handreiking-2020.01.07.pdf 
 
Wij doen er dus alles aan om te zorgen dat het gebruik van de sporthallen en zalen in Zeist 
veilig is. 
 
Als bijlage treft u een geactualiseerde versie aan van de aanvullende voorwaarden van 
gebruik “Voorwaarden gebruik binnensportaccommodaties met ingang van 31 augustus 
2020 / versie 25-08-2020”  
 
Om alle aanvragers zoveel mogelijk tegemoet te komen in de gewenste tijden van gebruik en 
een optimaal gebruik te maken van de beschikbare binnensportaccommodaties, gelden de 
volgende regels: 

 Je gaat pas naar binnen vanaf het moment waarop de huur start. 
Je gaat meteen naar buiten op het moment dat de huur eindigt. Dit betekent dat je 10 
minuten voor tijd stopt met de sportactiviteit, opruimt, schoonmaakt en het pand verlaat. 
De toegang met de code zal op het exacte verhuurmoment geprogrammeerd zijn. Dat 
betekent dat op- en afbouwen, schoenen wisselen, binnenkomen en verlaten van de 
accommodatie en schoonmaken allemaal binnen het blok van de gehuurde tijd moet 
plaatsvinden. 
Dit is om bezoekersstromen gescheiden te houden en zo het risico op besmetting zo klein 
mogelijk te houden. 
 
Wij begrijpen dat deze maatregelen impact hebben op uw gebruik maar vragen uw begrip 
omdat we op deze wijze samen een veilig en optimaal gebruik kunnen maken van de 
binnensport accommodaties. 
 
Met vriendelijke groet, 
Team Sport 
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