
“Alleen samen krijgen wij Corona onder controle”.  

 

Betreft: Coronamaatregelen gemeentelijke binnensportaccommodaties.  

Geacht bestuur, beste gebruiker,   

Hierbij ontvangt u nadere informatie over de genomen coronamaatregelen in sporthal 
de Els, sporthal de Bouwmeester en gymzaal Zienesch. Wij verwachten dat u zich 
aan de genomen maatregelen houdt, de richtlijnen volgt en uw leden, vrijwilligers, 
trainers en ouders ook hiervan op de hoogte brengt. Mocht de situatie veranderen 
(strengere maatregelen, versoepeling van regels) zullen wij u vanzelfsprekend 
hierover informeren.   

Als u (ook) gebruik maakt van niet gemeentelijke binnensportaccommodaties,             
zoals gymzaal Pius X en gymzaal Bonifatius (vallen onder de stichting Keender) of 
sportzaal t’ Meuke  ( Isidorushoeve) en de Trefkoel (Buurse) adviseren wij u contact 
op te nemen met deze organisaties.  

Inleiding.  

Per 1 juli is het kabinet voor Nederland van een ‘intelligente lockdown’ naar ‘ruimte 
met regels’ gegaan: alle sportaccommodaties en sportkantines mogen open en ook 
senioren hoeven net als de jeugd onderling tijdens het sporten geen anderhalve 
meter afstand meer te houden, waardoor het organiseren van wedstrijden dan weer 
mogelijk is. 

In de praktijk houdt dit in dat alle binnen- en buitensporten weer actief kunnen 
worden beoefend, inclusief het organiseren van competities én onder voorwaarden 
met publiek. Ook de zogenaamde contactsporten kunnen sporten. 

Het blijft daarbij belangrijk dat er zoveel mogelijk voor en na het sporten door en tot 
de deelnemers ouder dan 18 jaar anderhalve meter afstand wordt gehouden en dat 
de hygiënevoorschriften van het RIVM worden nageleefd. Daarnaast moet worden 
voldaan aan de richtlijnen dat je thuisblijft als je ziek of verkouden bent of als iemand 
uit jouw huishouden positief op het coronavirus is getest. 

Vanwege het in de zomer opgelopen aantal besmettingen heeft het kabinet op 10 
augustus enkele landelijke maatregelen aangescherpt. Bovendien is het nu ook 
mogelijk dat naast deze landelijke maatregelen er regionaal of per gemeente extra 
maatregelen worden opgelegd. Meer daarover kun je lezen in het protocol 
verantwoord sporten, dat hieronder te downloaden is. 

 

 



Horecavoorzieningen 

Sportkantines, terrassen en zelfstandige restaurants op sportlocaties zijn open. De 
rijksoverheid heeft hiervoor duidelijke regels. In het protocol verantwoord sporten 
worden deze toegelicht. 

Start sportseizoen 2020-2021.                                                                                                    
Wij adviseren u om voor uw eigen vereniging een protocol “verantwoord sporten” op 
te stellen en dit te delen met leden, ouders, vrijwilligers, trainers en eventueel de 
verenigingen waarmee u competitie speelt. Op deze wijze is iedereen goed 
geïnformeerd en op de hoogte van de voorwaarden waaronder gesport kan en mag 
worden.   

Als u gebruik wilt maken van sporthal de Els of sporthal de Bouwmeester en gymzaal 
Zienesch is het volgende van belang:   

 U dient zich te houden aan de richtlijnen en voorwaarden zoals vermeld in 
de Noodverordening Veiligheidsregio Twente, de algemene richtlijnen van het 
RIVM, aanvullende voorwaarden van het protocol " verantwoord sporten” van 
het NOC/NSF en sport specifieke protocollen en bijgaande spelregels.  

Gemeente.  

In verband met Corona gelden voor de openstelling van de gemeentelijke 
binnensportaccommodaties een aantal spelregels opgesteld en maatregelen 
getroffen. De gemeente is degene die deze spelregels opstelt. Basis is de 
Noodverordening van de veiligheidsregio Twente en het Sportprotocol Verantwoord 
Sporten (NOC*NSF).  Daarnaast zijn door de sportbonden vaak nog specifieke 
regels opgesteld. Kijk hiervoor op hun website.  

Veilig en verantwoord gebruik van de accommodaties is een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van de gemeente én de gebruikers waarbij ieder zijn eigen 
specifieke rol heeft. Graag wijzen wij u vanuit onze rol op het volgende:  

In algemene zin zijn de volgende zaken cruciaal:  

 Voor volwassenen (vanaf 18 jaar en ouder) blijft gelden: hou 1,5 meter 
afstand: door afstand te houden geven wij ruimte aan elkaar. 

 Hanteer de basisregels en volg de richtlijnen van het RIVM.  
 Gebruik te allen tijde je gezonde verstand.                         

 

 

 

 



Basisregels voor binnen- en buitensport  

 Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. 
Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft geen 1,5 meter afstand te worden 
gehouden.  

 Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 19 jaar 
en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de 
kleedkamers, douches en in de kantines. 

Corona maatregelen gemeentelijke binnensportaccommodaties Haaksbergen.                               
In de afgelopen periode is in overleg met de gemeente door het beheer van de 
binnensportaccommodaties hard gewerkt om een aantal maatregelen te treffen in de 
gemeentelijke binnensportaccommodaties. De volgende zaken zijn inmiddels 
geregeld.  

 Bij de entree van de binnensportaccommodaties is desinfectiemiddel 
aanwezig.  

 De accommodaties zijn waar nodig via stickers voorzien van duidelijke 
looproutes en aanwijzingen. U dient deze routing en aanwijzingen te volgen 

 In de accommodaties hangen duidelijk zichtbaar de spelregels en 
hygiënevoorschriften.  

 Voor de toiletten zijn desinfecterende middelen beschikbaar op iedere locatie. 
De toiletten dienen ná ieder gebruik te worden gedesinfecteerd door de 
gebruiker zelf. De middelen worden hiertoe ter beschikking gesteld. 

 De kleedruimtes incl. douches in sporthal de Els en sporthal de Bouwmeester 
zijn wel beschikbaar voor gebruik. Let hierbij op dat hier de 1,5m afstand-regel 
geldt voor volwassenen!!  

 In sporthal de Els en sporthal de Bouwmeester is mechanische ventilatie 
aanwezig. Afgesproken is dat dit continu aan staat tijdens gebruik van de 
sporthal voor onderwijs en sportactiviteiten.  

Gymzaal Zienesch.  
In deze gymzaal is geen mechanisch ventilatiesysteem aanwezig.                       
Daarom gelden voor gymzaal Zienesch de volgende specifieke afspraken. 

 In verband met het ontbreken van mechanische ventilatie mogen de 
kleedkamers beperkt (alleen wisselen schoeisel) en douches niet worden 
gebruikt. Dat betekent dat iedereen wordt verzocht om zich thuis om te kleden 
en ook thuis te gaan douchen.  

 Bij gebruik van de gymzaal dienen, voor zover mogelijk, ramen en deuren 
geopend te worden zodat op natuurlijke wijze geventileerd kan worden        
(mogelijke overlast moet wel voorkomen worden en deuren en ramen dienen 
na gebruik weer afgesloten te worden).  

 Ouders en publiek zijn niet welkom in de sportzaal.  



 Omdat de gymzaal niet geschikt is te maken voor de aanwezigheid 
van meerdere gebruikersgroepen tegelijk wordt de gebruikers verzocht deze 
accommodaties tijdig voor het einde van het gereserveerde tijdsblok te 
verlaten. De volgende gebruikersgroep betreedt de gymzaal pas wanneer de 
vorige groep de accommodatie heeft verlaten. 

Sporthal de Els.                                                                                                           
Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 19 jaar en 
ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers, 
douches en in de kantines. In de praktijk betekent dit dat er slechts een klein 
aantal volwassenen tegelijk gebruik kan maken van kleedkamers en douches 
en kantine.  

Voor sporthal de Els betekent dit: 

 Kleedkamers linkerzijde sporthal: hier mogen maximaal 9 personen tegelijk 
aanwezig zijn.    

 Kleedkamers rechterzijde sporthal: hier mogen maximaal 7 personen tegelijk 
aanwezig zijn. Via bestickering is aangegeven waar men kan zitten zodat de 
1,5 meter kan worden gewaarborgd.                                                                                                                                

 Douche: maximaal 4 personen mogen tegelijk gebruik maken van de douchés 
met inachtneming van de 1,5 meter afstand.  

 Tribune: Staan is niet toegestaan. Er zijn maximaal 88 zitplaatsen 
beschikbaar. De zitplaats is herkenbaar aan de groene sticker. Vanaf 100 
personen dient een gezondheidscheck en registratie plaats te vinden.  

 Kantine: bij entree dient gezondheidscheck en registratie plaats te vinden. 
Alleen zitplaatsen zijn toegestaan. U dient zich aan de richtlijnen van de 
kantine te houden. 
 
NB; voor meer informatie verwijzen wij u naar de Noodverordening van 
de Veiligheidsregio Twente van 21 augustus 2020, artikel 2.1. lid 2, 3 en 
4.  (Zie link bij “informatiebronnen)  

 

 

 

 



Sporthal de Bouwmeester.                                                                                                        
Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 19 jaar en 
ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers, 
douches en in de kantines. In de praktijk betekent dit dat er slechts een klein 
aantal volwassenen tegelijk gebruik kan maken van kleedkamers en douches 
en kantine.  

Voor sporthal de Bouwmeester betekent dit:   

 Kleedkamers: hier mogen maximaal 9 personen tegelijk aanwezig zijn 
 Douchés: maximaal 9 personen kunnen tegelijk douchen.                                            
 Tribune: staan is niet toegestaan. Maximaal 30 personen kunnen plaats 

nemen op de tribune (zitplaatsen zijn via groene stickers aangegeven).  
 
NB: omdat de tribune in de sportzaal ligt wordt dit als 1 eenheid gezien.              
Dat betekent dat maximaal 100 personen zich mogen bevinden in de 
sportzaal. Daaronder vallen sporters, begeleiding en publiek.  Daarom 
adviseren wij u om geen of zo min mogelijk publiek toe te laten.  

 Kantine: bij entree dient gezondheidscheck en registratie plaats te vinden. 
Alleen zitplaatsen zijn toegestaan. U dient zich aan de richtlijnen van de 
kantine te houden.  
 
NB; voor meer informatie verwijzen wij u naar de Noodverordening van 
de Veiligheidsregio Twente van 21 augustus 2020, artikel 2.1. lid 2, 3 en 
4.  (Zie link bij “informatiebronnen)  

 

 

 

 

 

 



Wat verwachten wij van u als vereniging/gebruiker? Waar moet u zoal aan 
denken? 

 Neem kennis van de Noodverordening Veiligheidsregio Twente, het 
sportprotocol “verantwoord sporten” (NOC*NSF) en de specifieke aanvullende 
richtlijnen van uw sportbond en handel hiernaar. 

 Stel op basis hiervan een eigen verenigingsprotocol op en informeer 
vervolgens uw leden, trainers, vrijwilligers en ouders. Tip: maak een aparte 
Corona pagina aan op uw website. Informeer ook uw tegenstanders in de 
competitie.  

 Wijs een corona coördinator aan (of meerdere) die namens uw vereniging 
tijdens training en wedstrijden erop let dat uw leden zich houden aan de 
basisregels en speciale corona maatregelen. Zorg ervoor dat de Corona 
coördinator(en) herkenbaar aanwezig is/zijn (apart hesje).  

 Bij meer dan 100 personen: spreek binnen de club af hoe je de 
gezondheidscheck invult om te controleren of de sporters die naar de 
sportlocatie komen klachtenvrij zijn. Registratie is dan ook verplicht. 

 Trainers/coaches gebruiken hun eigen gemarkeerde materialen. 
 Sporttoestellen dienen minimaal 1,5 m uit elkaar te staan. 
 De spelmaterialen moeten na elke les/ training schoongemaakt of 

gedesinfecteerd worden. Het schoonhouden van de (spel)materialen is de 
verantwoordelijkheid van de gebruiker. U dient hiertoe eigen desinfecterende 
materialen mee te nemen!  

 Indien het is toegestaan dat ouders mogen komen kijken of publiek aanwezig 
mag zijn dienen zij zich te schikken naar de aanwijzingen van zowel de 
aanwezige beheerder als de coronaverantwoordelijke van uw vereniging. 

 In verband met beperkt gebruik qua aantal personen van kleedkamers en 
douches adviseren wij bij (oefen)wedstrijden uw leden van 18 plus geen 
gebruik te laten maken van de kleedkamers (thuis omkleden en thuis 
douchen) zodat de gastteams wel terecht kunnen.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Informatiebronnen 

Naar aanleiding van de persconferentie van 18 augustus jl. is de Noodverordening 
van de Veiligheidsregio regio Twente weer aangepast. De meest recente 
noodverordening (van 21 augustus 2020) is te vinden op de website van de VRT. 
Ook kunt u nadere informatie vinden bij de volgende informatiebronnen. 

 Voor meer informatie over de noodverordening Veiligheidsregio Twente en de 
noodverordening zelf: https://vrtwente.nl/corona/  

 Voor de meest actuele informatie in onze gemeente: 
https://www.haaksbergen.nl/coronavirus  

 Voor vraag en antwoord over de coronamaatregelen: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19    

 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-
dagelijks-leven/sport 

 Voor de meest actuele informatie over het sportprotocol van het NOC-NSF: 
https://nocnsf.nl/sportprotocol  

 

 

Veelgestelde vragen over het 
coronavirus en sport | Coronavirus 
COVID-19 | Rijksoverheid.nl 

www.rijksoverheid.nl 

Informatie over het coronavirus en 
sport. Bijvoorbeeld of sportwedstrijden 
en trainingen doorgaan. 

 

 

 

 

 

 



Contact:  

Mocht u vragen hebben over de maatregelen in relatie tot Corona verzoeken wij u te 
bellen met het algemene nummer van de gemeente Haaksbergen: 053-5734567 of 
te mailen naar Gemeente@Haaksbergen.nl     

Bij telefonisch contact en mailcontact graag vermelden dat het een vraag over 
Corona betreft, zodat het bij de juiste persoon terechtkomt die uw vraag kan 
behandelen en beantwoorden.  

U kunt bellen naar: 053-5734567 of mailen naar gemeente@haaksbergen.nl.   

Met vriendelijke groet,  

 

 

Niels Hartlief 

Beleidsmedewerker sport                                                                                     
Gemeente Haaksbergen  

  

 

 


