
 

Protocol heropening gemeentelijke binnensportaccommodaties 
 

~ vanaf 24 augustus, ten behoeve van sportseizoen 2020-2021, binnen de geldende corona maatregelen ~ 

 
Hervatting binnensport vanaf 24 augustus 
 

Als gemeente Stein vinden we het belangrijk dat in navolging van de 
buitensport ook de binnensport kan worden hervat. Vanwege 
strenge eisen, onduidelijkheid over de richtlijnen, uit te voeren 
onderhoudswerkzaamheden en beperkt animo bij de gebruikers, was 
het niet haalbaar om nog voor de zomerstop de deuren van onze 
binnensportaccommodaties weer te openen. Om clubs toch de 
gelegenheid te geven om hun binnensportactiviteiten tijdig te hervatten en zich optimaal voor te 
bereiden op de start van het nieuwe binnensportseizoen, is de afgelopen periode hard gewerkt aan 
de voorbereidingen om de gemeentelijke binnensportaccommodaties weer te kunnen openen. Dit 
betekent dat clubs vanaf 24 augustus weer terecht kunnen in de gymzalen, sportzalen en 
sporthallen binnen onze gemeente. Op die manier kan het zaalsportseizoen 2020-2021 zonder 
vertraging worden opgestart. 
 
Verenigingen die graag eerder dan deze datum willen starten, kunnen zich wenden tot de 
gemeente. Samen met hen wordt dan gekeken naar een passende oplossing om de activiteiten 
eerder te kunnen hervatten. 

 
Richtlijnen, protocollen en handreikingen 
 

Zoals bij alle activiteiten in deze periode, wordt de basis voor het hervatten van de binnensport 
gevormd door de landelijke maatregelen rondom het coronavirus. De actuele richtlijnen zijn te 
vinden op de website van de Rijksoverheid. Lokale besluiten waarbij wordt afgeweken van deze 
landelijke richtlijnen worden gepubliceerd op de website van de gemeente Stein. 
 
Om sportactiviteiten binnen deze richtlijnen te kunnen hervatten, heeft sportkoepel NOC*NSF het 
protocol verantwoord sporten opgesteld. Dit protocol is bedoeld om alle uitvoerende partijen in 
de sportsector richting te geven hoe te handelen, uitgaande van de basisregels van de 
Rijksoverheid en binnen de hygiënerichtlijnen van het RIVM. Vragen naar aanleiding van het 
protocol? Kijk dan op de website bij veelgestelde vragen of neem contact op met NOC*NSF 
sportsupport via sportsupport@nocnsf.nl of 06-82488768. 
 
In aanvulling op dit protocol heeft de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) samen met enkele 
gemeenten en bedrijfspartners een handreiking opgesteld. In dit document zijn de meer 
technische aspecten van het verantwoord en veilig openstellen van de binnensportaccommodaties 
nader uitgewerkt. Verdere informatie en veelgestelde vragen zijn te vinden op de website van de 
VSG. Bij specifieke en/of technische vragen naar aanleiding van de handreiking kan contact 
opgenomen worden met de desbetreffende contactpersonen en experts. 
 
Veel sportbonden stellen bovendien eigen protocollen op, die direct zijn afgeleid van bovenstaande 
richtlijnen en protocollen. In deze protocollen wordt veelal letterlijk geput uit de andere 
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https://sportengemeenten.nl/wp-content/uploads/2020/06/VSG-handreiking-2020.01.07.pdf
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documenten, waardoor deze voor clubs als betrouwbare leidraad kunnen dienen. Bovendien 
bevatten deze protocollen vaak sportspecifieke aandachtspunten, tips en adviezen, die voor clubs 
goed van pas kunnen komen. 
 
Let op: voor alle bovengenoemde richtlijnen en documenten geldt dat deze continu in ontwikkeling 
zijn. Deze worden voortdurend aangepast op basis van nieuwe informatie of andere inzichten. 
Wanneer een nieuwe versie verschijnt, komen eerdere gepubliceerde (concept)versies automatisch 
te vervallen. Zorg dat je altijd uit gaat van de juiste informatie en meest actuele versies. Deze zijn 
te vinden via bovenstaande links. 

 
Voorwaarden binnensportaccommodaties 
 

Voor dit deel is de handreiking Verantwoord beheer en gebruik binnensportaccommodaties 
van de VSG als uitgangspunt genomen. Per onderdeel wordt aangegeven welke aspecten tot dit 
onderdeel behoren en wie hiervoor primair verantwoordelijk is: gemeente, beheerder (indien op 
locatie aanwezig), gebruiker (vereniging/club/school) of lid/deelnemer. Achtereenvolgens komen de 
volgende onderdelen aan bod: algemeen, logistiek, techniek, kleedkamers & sanitair, hygiëne & 
schoonmaak, reservering & gebruik, handhaving en medewerkers. 
 
Verantwoordelijk(hed)en corona maatregelen binnensportaccommodaties 
 

Verantwoordelijke 
 

Verantwoordelijkheid 

 

G 
 

V 
 

L 
G = Gemeente/beheerder (indien aanwezig) 
V = Vereniging/club/school 
L = Lid/deelnemer                  pagina in handreiking 

Algemeen G V L 
 

p9 
 

Gezondheidscheck & 
reserveren bij >100 bezoekers  

 
  

Placeren toeschouwers 
  

 
  

1,5m afstand buiten sportveld 
bij 18+   

 
 

Opvolgen hygiënische 
maatregelen  

  
 

Logistiek G V L 
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Bezoekersstromen sporters 
entree/vertrek   

 G: routing, signing, planning, communicatie met V  
V: afspraken, coronaverantw, communicatie met L 

Bezoekersstromen sporters 
binnen de accommodatie   

 G: routing, signing, deuren open (bij beheerder) 
V: deuren open 

Sporten in de sportruimte 
   

 G: scheidingswanden gesloten (bij beheerder) 
V: scheidingswanden gesloten 

Overige ruimten 
   

 G: ruimtes openen en afsluiten 
V: ruimtes openen en afsluiten 

Techniek G V L 
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Ventilatie en luchtbehandeling 
   

 G: instelling en onderhoud 
V: handmatig ventileren (ramen & deuren) 

Legionella 
  

   
 

 
     

https://sportengemeenten.nl/wp-content/uploads/2020/06/VSG-handreiking-2020.01.07.pdf


 

Kleedkamers & sanitair G V L 
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Omkleden 
  

 G: routing, signing 
V: afspraken, communicatie met L 

Douche- en toiletgebruik 
  

 G: routing, signing 
V: afspraken, communicatie met L 

EHBO 
  

  

Hygiëne & schoonmaak G V L 
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Hygiëne algemeen 
   

 G: faciliteren was-, toilet- & douchegelegenheden 
V: wassen/desinfecteren handen & contactpunten 

Schoonmaak materialen en 
toestellen  

 
  

Schoonmaak PU-sportvloeren 
   

 G: reinigen vloeren 
V: gebruiken matjes, verwijderen lichaamsvocht 

Schoonmaak kleedkamers/ 
douches en toiletten   

 G: schoonmaken volgens reguliere protocollen 
V: regelmatig poetsen toiletten, kranen & klinken 

Reservering & gebruik G V L 
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Reservering en 
gezondheidscheck    

G: planning 
V&L: Reservering en gezondheidscheck 

Afstand houden (18+) 
   

 
 

Opvolgen hygiënische 
maatregelen  

  
V: naleven algemene hygiënevoorschriften RIVM 
L: wassen/desinfecteren handen 

Sportprotocol en 
sportspecifieke richtlijnen  

 
  

Handhaving G V L 
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Handhaving 
  

 G: toezicht en handhaving 
V: coronaverantwoordelijke, toezien op naleving 

Medewerkers G V L 
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Gezondheidscheck 
medewerkers   

 G&V: gezondheidscheck medewerkers 

Hygiëne en 
beschermingsmiddelen   

 G: faciliteren was-, toilet- & douchegelegenheden 
V: wassen/desinfecteren handen & contactpunten 

Inrichting werkplek 
   

  

Aanvullende aandachtspunten 
medewerkers  

   

 
Lokaal maatwerk 
 

Dit protocol is bedoeld om sportactiviteiten in de gemeentelijke binnensportaccommodaties te 
kunnen hervatten, binnen de geldende corona maatregelen. Het dient als handreiking, maar we 
beseffen ons in alle gevallen maatwerk nodig is. Dit om beter aan te kunnen sluiten bij de lokale 
situatie en behoeften.  
 
Om die reden is besloten om op enkele punten af te wijken van de handreiking van de VSG: 

• Er is voor gekozen om niet bij elke ruimte afzonderlijk het maximale aantal personen 
kenbaar te maken en geen vaste plaatsen aan te duiden bij bijvoorbeeld kleedkamers, 
toiletten en tribunes. Belangrijke redenen hiervoor zijn dat deze richtlijnen verschillen per 



 

doelgroep (bv kinderen en huishoudens) en een maximaal aantal personen per ruimte geen 
garantie biedt voor het handhaven van de 1,5 meter afstand. Bovendien geldt die laatste 
regel overal, dus ook in onze binnensportaccommodaties. Dit wordt middels 
informatieborden en andere uitingen duidelijk kenbaar gemaakt op alle locaties, wat het 
vermelden van een maximaal aantal personen per ruimte overbodig maakt. 

• Reguliere was-, toilet- & douchefaciliteiten worden door de gemeente ter beschikking 
gesteld aan de gebruikers. Wanneer verenigingen of leden behoefte hebben aan extra 
schoonmaak- of desinfectiemiddelen, dienen zij hier zelf voor te zorgen. Dit is volgens 
dezelfde lijn die gehanteerd wordt bij de buitensport- en andere gemeentelijke 
accommodaties. Vanzelfsprekend zijn de gebruikers vrij om hierover afspraken maken met 
elkaar en/of de beheerder. 

• In de handreiking wordt geadviseerd om de inhuurtijden te spreiden, om groepen zo min 
mogelijk te laten kruisen. Dit wordt per locatie en situatie bekeken. Waar nodig en mogelijk 
wordt hier rekening mee gehouden in de planning, of worden hierover worden afspraken 
gemaakt met de clubs. 

 
Voor de overige bepalingen geldt dat zoveel mogelijk de handreiking van de VSG wordt gehanteerd. 
Bij onduidelijkheid of twijfel kan contact opgenomen worden. We proberen dan de zaken op te 
helderen en tot een voor alle partijen geschikte oplossing te komen. Dit alles om de binnensport 
weer op een gezonde en veilige wijze mogelijk te maken. 

 
Meer informatie 
 

Hieronder staan de meest relevante links die in dit protocol aan bod zijn gekomen, nogmaals op een 
rijtje: 
 

• Website Rijksoverheid 
Coronavirus COVID-19 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19  
 

• Website Gemeente Stein 
Corona steunmaatregelen verenigingen 
www.gemeentestein.nl/steunmaatregelen-verenigingen  
 

• Website NOC*NSF 
Protocol verantwoord sporten 
www.nocnsf.nl/sportprotocol  
 

• Website VSG 
Handreiking verantwoord beheer en gebruik binnensportaccommodaties 
www.sportengemeenten.nl/publicaties/sport-en-coronavirus  

 
Contact 
 

Vragen over dit protocol of over het hervatten van binnensportactiviteiten binnen de corona 
maatregelen? Neem contact op met één van onderstaande contactpersonen van de gemeente 
Stein: 
  
 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
http://www.gemeentestein.nl/steunmaatregelen-verenigingen
http://www.nocnsf.nl/sportprotocol
http://www.sportengemeenten.nl/publicaties/sport-en-coronavirus


 

• Mandy Schouten 
Medewerker accommodaties/VTH 
Mandy.Schouten@gemeentestein.nl 
046-4359239 
 

• Amanda Claessen 
Medewerker accommodaties 
Amanda.Claessen@gemeentestein.nl 
046-4359230 
 

• Frank van den Boomen 
Beleidsmedewerker sport & Verenigingsadviseur 
Frank.vandenBoomen@gemeentestein.nl 
046-4359362 
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