Stichting Beheer Binnensportaccommodaties Beesel
Postbus 4711/ Bosdaellaan 1
5953 ZJ REUVER/5953BW Reuver

Beste gebruikers,
Het volgende gaat vanaf zaterdag 5 juni binnen onze accommodaties gelden:


Reserveren, registreren en een gezondheidscheck is verplicht. Het reserveren gaat via ons systeem.
Zonder reservering geen gebruik. Het registreren en de gezondheidscheck dient door de leiding plaats te
vinden waar nodig. Iedere gebruiker of gebruikersgroep dient een formulier te hebben waarop de
aanwezigheid en de gezondheidscheck vermeld staan. Deze formulieren liggen klaar of kunnen
uitgeprint worden. Getekende en ingevulde formulieren dienen na afloop aan het beheer overhandigd te
worden.Dit laatste is van belang omdat de registratie ook voor de horeca gaat gelden. Gebruikers van de
gymzalen dienen deze formulieren zelf 2 weken te bewaren.



Zowel jeugd als volwassenen mogen sporten zonder restricties. Ook zijn onderlinge wedstrijden
toegestaan. De leiding dient de mondkapjesplicht en de afstand wel te respecteren. Reserveren is een
must. Registreren is een verplichting. Deze registrering geld dus ook voor de horeca.



Het dragen van een mondkapje is verplicht voor en na afloop van het sporten vanaf 13 jaar.
De mondkapjesplicht geldt sinds 1 december voor iedereen van 13 jaar en ouder die zich begeeft in alle
publieke binnenruimtes, zoals binnensportaccommodaties. Zodra er geen medische noodzaak meer is wordt
deze bepaling ingetrokken door de Rijksoverheid.(bron NOC*NSF)
Dit betekend dat iedereen vanaf 13 jaar een mondkapje draagt vanaf het moment dat men door de
ingang naar binnen komt tot men in de hal is. Nadat de trainingen/lessen afgelopen zijn dient met direct
de hallen te verlaten met een mondkapje op tot men de uitgang deur gepasseerd is.
In de gymzalen draagt men eveneens een mondkapje bij het binnenkomen tot in de sportzaal en bij het
vertrekken tot men buiten is.



De horeca in De Schans is door de week vanaf 16.00 uur geopend voor gebruikers en begeleiding. Als
reservering in de horeca geld ook de algemene reservering van de verenigingen. Om 22.00 uur is de
horeca gesloten en kan men het pand na het sporten wel via de hoofdingang verlaten. In de horeca zijn
alleen zitplaatsen. Gedurende het verblijf hoeft men zittend geen mondkapje te dragen. Bij wisseling van
plaats of bij een toiletgang dient men het mondkapje op te doen. Het terras is straks uiteraard ook open.



De looproutes worden aangegeven. Overdag is de grijze deur als ingang te gebruiken. Dit tot 16.00 uur. In
de avonduren vanaf 16.00 uur is de hoofdingang via de horeca alleen als ingang te gebruiken. Alle
gebruikers verlaten de hallen volgens de aangegeven looproutes, via de rode (Hercules) deur, of via de
horeca (hoofdingang). De gymzalen hebben de normale ingang waarbij vanaf 5 juni kleedkamers en
douches weer als normaal gebruikt mogen worden.



Iedere gebruiker dient conform richtlijnen van de eigen bond waar nodig en voorgeschreven, zorg te
dragen voor het desinfecteren van eigen gebruikte materialen. De facilitaire dienst zorgt voor de
dagelijkse schoonmaak. Desinfectiemiddel is in alle hallen aanwezig.
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Voor alle gebruikers gelden de volgende restricties:
 Maximaal 50 personen in een ruimte (afgesloten zaaldeel) waarbij de afstand van
1,5 meter tijdens het sporten niet meer geborgd dient te worden.
 In groepsverband mag er getraind worden.
 Er mogen alleen onderlinge geen wedstrijden gespeeld worden. De tribune is
gesloten. Er is geen publiek toegestaan.
 Kleedkamers, toiletten en douches zijn weer in gebruik.
 Desinfectie is in alle haldelen aanwezig.



Gedurende de avonduren is er vanaf 16.00 uur permanent beheer aanwezig. Het beheer zorgt ook voor
de horeca. Volg de aanwijzingen van de beheerder altijd op en zorg voor deugdelijk ingevulde
formulieren. Deze formulieren zijn ook bij beheer te verkrijgen.



Tijdens momenten dat er geen beheer is dient de grijze deur als ingang gebruikt te worden en de rode
(Hercules) deur als uitgang.



Voor uitgebreide en specifieke richtlijnen dient de leiding de site van NOC*NSF te raadplegen en de
maatregelen welke gelden per specifieke sport na te komen. Zie ook
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2021/06/02/protocol-en-faq-indoor-volleybal-per-5-juni



Neem als leiding de verantwoordelijkheid om alle richtlijnen secuur na te leven. We hebben er begrip
voor dat iedereen zijn eigen mening heeft over de diverse combinaties van maatregelen. We dienen ze
echter wel na te leven. Alleen dan kunnen wij de accommodaties open houden.



Werk mee aan een tijdelijk aangepast gezond sport klimaat en blijf zelf ook gezond.

Mede namens het bestuur,
Piet ten Haaf
Bedrijfsleider SBBB.
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