
 
Protocollen 
Vooralsnog vindt u bijgevoegd de laatste protocollen, noodverordening en handreiking in de bijlagen. Deze 
zullen vooralsnog ook gehanteerd worden per 17 augustus tenzij anders bepaald door de regering.  
Het protocol verantwoord sporten vind u op de website van NOC*NSF: https://nocnsf.nl/sportprotocol 
 
Enkele bijzonderheden: 

- U hoeft geen protocollen meer in te sturen ter toetsing. 
- U bent als sportaanbieder zelf verantwoordelijk voor het naleven van de regels zoals die zijn gesteld. 

 
Daarnaast zijn er nog een aantal punten die wij extra onder de aandacht willen brengen:  

• Er gaan geen kleedkamers open 

• Er mag geen  publiek mee komen 

• Wij vragen iedereen 5 minuten later te beginnen en 5 minuten eerder te stoppen. Vanuit de 
protocollen moet  er 10 minuten tussen groepen/gebruikers zitten.  Op deze manier kan de ene groep 
naar buiten en de andere groep naar binnen zonder elkaar te kruisen. Er wordt dan wel van u 
verwacht op tijd te stoppen met de trainingen en direct het pand te verlaten. Wij zullen de deuren 5 
minuten van te voren openen, daarna zal de deur weer dicht gaan. Wees dus op tijd.  

• Wanneer jullie in twee groepen komen dient er tussen deze twee groepen ook 10 minuten tussen te 
zitten zodat de ene groep het pand kan verlaten en de ander het pand binnen kan komen zonder dat 
daar een kruising is.  

• Ouders kunnen hun kinderen afzetten (kiss&ride) maar mogen niet mee naar binnen  

• Alleen de toiletten in algemene ruimtes (IISPA Begane grond) zijn open. Wij adviseren om van te voren 
thuis naar het toilet te gaan en zo min mogelijk gebruik te maken van het toilet op locatie.  

• U desinfecteert zelf de materialen. Wij faciliteren in desinfectiemiddelen.  

• Een oude regel maar deze geld nu des te meer: U bouwt zelf uw speelveld op en af 

• U bent bekend met de identiteit van de sporters van de diverse teams en u houdt hier een registratie 
van bij (deze gegevens moeten 4 weken bewaard worden)  

• Het is wenselijk dat sportaanbieders hun leden zo veel mogelijk in dezelfde groepssamenstelling laten 
sporten en roosters tijdelijk vast leggen, door middels de reserveringen bij te houden wie wanneer 
sportte. Dit punt en bovenstaand punt met het oog op het vergemakkelijken van contact onderzoek bij 
besmetting 

• Gebruiker dient voor aanvang van ieder gebruik/training een gezondheidscheck te doen (toegevoegd 
in de bijlage een gezondheidscheck die ook voor de sport toepasbaar is).  

• Per gebruikersgroep dient er minimaal één persoon corona verantwoordelijke te zijn. Om 
communicatie soepel te laten verlopen is het zinvol om per gebruikersgroep een vaste 
vertegenwoordiger aan te wijzen. (in praktijk is er al een vast contactpersoon die structureel contact 
heeft met Sportbedrijf Almelo).  

 
Daarnaast verwachten wij dat elke gebruiker de toegevoegde bijlagen leest en deelt met de gebruikers. Ook 
het protocol verantwoord sporten (zie link boven aan mail) dient gelezen te worden. De gebruiker dient zich 
aan alle maatregelen, opgesteld door RIVM, VSG of veiligheidsregio te houden en na te leven 
 
Zoals al eerder benoemd zijn op dit moment geldende protocollen. Uiteraard kan dit nog veranderen de 
aankomende vier weken. Wanneer dit veranderd zullen wij u uiteraard op de hoogte brengen.  
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https://twitter.com/SportAlmelo
https://www.instagram.com/sportbedrijfalmelo/

