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Coronaprotocol binnensportaccommodaties Accres 

 

Om verspreiding van het coronavirus te beperken gelden er vanaf zondag 28 november nieuwe regels 

in onze accommodaties. Huurders en gebruikers van de door Accres verhuurde gebouwen dienen zich 

aan deze regels te houden. Deze regels zijn gemaakt op basis van de richtlijnen die opgesteld zijn 

door de Rijkoverheid en het RIVM en zien er op dit moment als volgt uit: 

 

Iedereen mag binnen en buiten sporten, wedstrijden kunnen doorgaan. Sportaccommodaties zijn 

echter gesloten vanaf 17.00 uur. 

 

Topsport (trainingen en wedstrijden) mag na 17.00 uur 's middags zonder publiek indien NOC*NSF en 

de KNVB een uitzondering heeft gemaakt voor topsporters met een status, topsportcompetities en 

voetballers uit de Eredivisie en eerste divisie.    

 

Basisregels: 

Houd 1,5 meter afstand voor en na het sporten. Houd daarbij rekening met het maximale aantal 

bezoekers per ruimte. Publiek is niet toegestaan tijdens trainingen en wedstrijden.  

 

 

 

Coronatoegangsbewijs: 

➢ In de door ons verhuurde sportlocaties is een coronatoegangsbewijs verplicht gesteld door de 

rijksoverheid voor iedereen vanaf 18 jaar. Dit geld ook voor de kleedkamers en andere 

faciliteiten.  

➢ Uitzonderingen gelden voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn en voor vrijwilligers. 

Zij hoeven geen coronatoegangsbewijs te tonen. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, 

onderhoudsprofessionals, alle vrijwilligers.  

➢ De huurder van de sportlocatie is zelf verantwoordelijk voor de controle van het 

coronatoegangsbewijs en een geldig ID-bewijs. 

 

Protocol sportbonden/protocol verenigingen: 

De meeste sportbonden hebben hun eigen protocol toegespitst op de desbetreffende 

sport/wedstrijdbeoefening. Door de vereniging wordt op basis hiervan een eigen protocol gemaakt en 

deze moet bij de reservering of het huren van de ruimte overhandigd kunnen worden. In dit protocol 

komen onderwerpen uit ons protocol aan bod, toegespitst op de desbetreffende groep(en) en 

activiteit(en) van de vereniging. 

 



 

 

Sport & Ontmoeten | 055 527 05 55 | verhuur@accres.nl     
 

 

Routing: 

➢ Het is niet noodzakelijk om in de kleinere sportlocaties een vaste routing aan te brengen (bv. 

op de vloer). Verwerk in uw protocol hoe de routing voor uw groep het beste kan werken. 

➢ Probeer als vereniging kruisingen van bezoekersstromen zoveel mogelijk te voorkomen. 

➢ Houd 1,5 meter voor en na het sporten. Bescherm uzelf en anderen in uw omgeving.   

 

Ventilatie: 

➢ Al onze accommodaties worden geventileerd volgens de eisen van het Bouwbesluit die van 

toepassing zijn op het gebouw en de gebruiksfunctie. We voldoen aan de richtlijnen die het 

RIVM stelt aan de ventilatie in (publieke) ruimtes. Onze ventilatiesystemen zijn geschikt voor 

de activiteiten die bedoeld zijn voor desbetreffende accommodatie (bijvoorbeeld 

binnensporten of zwemmen). 

➢ Voor onze accommodaties is het vooralsnog niet nodig af te wijken van huidige eisen voor 

ventilatie (luchtverversing) in het Bouwbesluit en de geldende landelijke richtlijnen. We houden 

de ontwikkelingen in de gaten. Lees hier meer over ventilatie en COVID-19 

 

Hygiëne voor, tijdens en na de sportbeoefening: 

➢ Het wordt aangeraden dat men voor het sporten de handen wast. Hiervoor zijn zeepautomaten 

en papieren handdoeken in alle gebouwen aanwezig.  

➢ Kleedkamers en douches zijn geopend. 

➢ Zelf dient u de gebruikte toestellen/materialen schoon te maken. Volg hierin de richtlijnen 

vanuit de verschillende bonden. De middelen voor toestel/materiaalschoonmaak dienen door 

de vereniging aangeschaft te worden.  

 

Hygiëne met betrekking tot schoonmaak: 

➢ Tijdens de reguliere schoonmaakronde wordt extra aandacht besteed aan de handgrepen  

en de toiletten. 

 

De sportkantines: 

➢ Maandag tot en met vrijdag zijn de sportkantines gesloten, in het weekend is de kantine van 

sporthal Mheenpark en sporthal Matenpark geopend tot 17:00 voor het afhalen van 

consumpties. Het eten/drinken mag niet genuttigd worden in dezelfde ruimte als het 

horecagedeelte. U mag uw bestelling meenemen naar de hal en naar buiten.  

 

 

 

 

       

https://lci.rivm.nl/ventilatie-en-covid-19

