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Volg onderstaande voorwaarden voor gebruik van de accommodatie. Deze voorwaarden zijn een
aanvulling op de gebruiksvoorwaarden die normaal van toepassing zijn in sporthal De Aanloop, in
het kader van de coronamaatregelen. Deze aanvullende gebruiksvoorwaarden zijn een vertaling
van de landelijke handreiking van de Vereniging Sport en Gemeenten, NOC*NSF en het RIVM. Ook
uw eigen branche organisatie kan nadere voorwaarden hebben opgesteld.
Afstand houden





Tijdens de lessen hoeven de leerlingen geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Wel
moeten kinderen ouder dan 12 jaar 1,5 meter afstand tot hun begeleiders houden.
De afstandsbeperking geldt ook niet in de ondersteuning van een gehandicapt persoon, of
vanwege veiligheid. Zo mogen docenten wel hulp verlenen ter noodzakelijke ondersteuning
(vanwege de veiligheid) van uitoefening van de sport, mits het contact van korte duur is. Ook in
het kader van EHBO/blessurebehandeling kan de afstandsbeperking worden losgelaten.
Het afstand houden is een verantwoordelijkheid van de docenten zelf.

Logistiek





Volg de routing en aanwijzingen in de accommodatie op.
Beide zaaldelen zijn d.m.v. routing van elkaar gescheiden. Voor beide zaaldelen geldt dat de
entree aan de kant van de gereserveerde zaal dient te worden gebruikt als in- en uitgang. In het
gebouw mag niet worden overgestoken naar de andere kant. Volg de routing naar de
kleedkamers behorende bij de sportzaal.
Een volgende klas betreedt de zaal pas als de vorige klas de zaal heeft verlaten.

Reservering en gebruik van de accommodatie






Scholen zijn verantwoordelijk voor het controleren van de gezondheid van de kinderen en
docenten.
Omdat kruisingen van bezoekersstromen zoveel als mogelijk moeten worden voorkomen,
adviseren we 10 minuten wisseltijd tussen opeenvolgende groepen. Tijdens deze wisseltijd
dienen gebruikte sportmaterialen/-toestellen te worden schoongemaakt en moet de zaal worden
verlaten.
De school wijst voor iedere activiteit een coronaverantwoordelijke aan die op de hoogte is van
de richtlijnen en deze ook bewaakt. Dit mag de docent zijn.
Informeer de docenten en leerlingen over de toegangsregels en gebruiksinstructies die voor de
accommodatie gelden.

Gebruik kleedkamers en sanitaire voorzieningen


Leerlingen kunnen zich omkleden in de kleedkamers. De tassen, jassen en schoenen kunnen in de
kleedkamer worden achtergelaten.




Er wordt niet gedoucht. Verlaat direct na het omkleden de accommodatie. Let hierbij op de
routing.
Toiletbezoek in de sportaccommodatie dient tot een minimum beperkt te worden. Indien
noodzakelijk, dan kunnen de toiletten in de gang worden gebruikt. Voor het ene zaaldeel betreft
dit het toilet op de begane grond, voor het andere zaaldeel het toilet op de eerste verdieping (dit
is aangegeven).

Hygiëne en schoonmaak











Scholen dragen er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk
worden nageleefd.
De docent gebruikt zijn eigen (gemarkeerde) materialen, bijv. fluitje, badmintonracket.
Docenten en leerlingen wassen of desinfecteren in ieder geval voor het sporten hun handen. De
gemeente zorgt voor een hygiënezuil.
De school is zelf verantwoordelijke voor het desinfecteren van de gebruikte sportmaterialen/–
toestellen aan het eind van iedere les.
Schoonmaken dient te worden gedaan aan het eind van de les, voordat de volgende groep de
zaal betreedt. Geadviseerd wordt daarom de lessen iets in te korten, zodat de sportmaterialen/toestellen goed kunnen worden schoongemaakt.
De gemeente zorgt voor voldoende desinfectiemiddelen en -materialen.
Voor het schoonmaken van de sportmaterialen/-toestellen dient het reinigingsprotocol te
worden gevolgd dat te vinden is in de materialenberging.
Na het schoonmaken wordt de aftekenlijst ingevuld. Deze is ook te vinden in de berging.
De gemeente is verantwoordelijk voor de reguliere eindschoonmaak van de locatie en een extra
schoonmaak tussendoor (van handcontactpunten en toiletten). Hierbij worden niet de
materialen schoongemaakt, dit is aan de gebruikers zelf.

Overige richtlijnen
•

Informeer docenten en leerlingen over de toegangsregels en gebruiksinstructies die voor de
accommodatie gelden. Hierbij graag extra aandacht voor de wisseltijd en het tijdig verlaten van
het pand.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn met zorg opgesteld en zijn gebaseerd op de landelijke handreiking van de
Vereniging Sport en Gemeenten en de meest actuele adviezen van het RIVM. De huurder/gebruiker van sporthal
De Aanloop ziet er op toe dat naast de algemeen geldende coronamaatregelen ook de uit deze
gebruiksvoorwaarden voortvloeiende regels in acht worden genomen. Deze gebruiksvoorwaarden zijn bedoeld
om de kans op besmetting bij het gebruik van binnensportaccommodaties te beperken, maar kunnen geen
garanties geven. Het gebruik van sporthal De Aanloop geschiedt derhalve op eigen verantwoordelijkheid en
risico. Onverminderd het in artikel 5 van de algemene gebruiksvoorwaarden gemeentelijke sportaccommodaties
bepaalde, is de exploitant niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) een in sporthal De Aanloop opgelopen
besmetting met het coronavirus/Covid-19 en eventueel daaruit voortvloeiende schade.
De aanvullende gebruiksvoorwaarden COVID-19 worden gewijzigd indien noodzakelijk bv. n.a.v. nieuwe
landelijke, regionale of lokale maatregelen en/of nieuwe inzichten.
Vragen over de aanvullende gebruiksvoorwaarden? Mail naar sportmaatregelen@meppel.nl.
Voor (vragen m.b.t.) reserveringen kunt u terecht bij sportaccommodatieverhuur@meppel.nl.

