Richtlijnen voor (binnen)sportaanbieders in Gorinchem
Vanaf 1 juli mogen de binnensportlocaties weer open, dit kan alleen onder bepaalde
voorwaarde.
Algemeen (geldt voor iedereen)
➢ Gebruik je gezond verstand;
➢ Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde) symptomen
hebt: neusverkoudheid, loopneus, hoesten, koorts, keelpijn benauwdheid en of
plotseling verlies van reuk of smaak;
➢ Ga direct naar huis als er tijdens sportactiviteiten 1 van de bovengenoemde
symptomen optreden;
➢ Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief is getest, dit geldt voor minimaal 14
dagen;
➢ Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts en of benauwdheidsklachten heeft;
➢ Iedereen kan bij klachten worden getest via de GGD;
➢ Hanteer altijd de RIVM richtlijnen;
➢ Houd 1,5 meter afstand van ieder persoon buiten jouw huishouden, uitzondering voor
iedereen tijdens sportactiviteiten.
➢ Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
➢ Ga thuis naar het toilet;
➢ Was/desinfecteer je handen voor – en na bezoek aan een sportaccommodatie;
➢ Schud geen handen;
Algemeen uitgangspunt van de gemeente
Het uitgangspunt van de gemeente Gorinchem is: Iedereen kan meedoen! De insteek is dat
er zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans krijgen om mee te doen. Dus ook nietleden. Aan de verenigingen vragen we daarom om dit op te pakken en ook niet-leden mee te
laten doen met trainingen en activiteiten in de buitenruimte.
•

•
•

•
•

•

Deelname moet op een verantwoordelijke en veilige manier tot stand komen. Om de
veiligheid te garanderen is er dus altijd een coördinator in de sportaccommodaties
nodig. Hij/zij kan de situatie ter plekke inschatten.
Verzamelpunten voor en in het complex zijn niet toegestaan. Voorkom drukte.
De trainingen mogen 7 dagen in de week worden aangeboden. Waarbij het advies is
om gespreide aanvangstijden voor de verschillende doelgroepen toe te passen én
vóór & na de training 15 minuten wisseltijd te gebruiken om deelnemers te
begeleiden buiten of in het complex.
Wedstrijden zijn weer toegestaan, toeschouwers moeten wel 1,5 meter afstand
houden;
Zorg dat in en op de sportlocatie een duidelijke routing (sportactiviteiten,
sportkantine) zichtbaar is, zodat personen elkaar zo min mogelijk passeren (in ruimte
en tijd) bij het betreden of verlaten van de sportaccommodatie. Houd de 1,5 meter
afstand in acht!
De gemeente verzorgt een duidelijke routing in de gemeentelijke gymzalen.
Aanbieders met een eigen locatie zijn hier zelf verantwoordelijk voor.

Richtlijnen gebruik sportaccommodaties
-

Gebruik de aangegeven looproutes;
Neem zelf een bidon met drinken mee voor de activiteit;
Professionele begeleiding in de accommodatie (een volwassen coördinator). De
coördinator is duidelijk zichtbaar aanwezig;
Contact tussen verschillende sporters moet worden vermeden, gebruik dus een
minimale wisseltijd van 15 minuten;
Ventileer de ruimte maximaal, het ventilatiesysteem in de accommodatie dient
minimaal te voldoen aan het bouwbesluit, deuren en ramen open;
Kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie;
Veiligheid staat voorop! Ben je niet fit of heb je twijfels: blijf thuis.

Desinfecteren en veiligheid:
-

-

Zorg dat sporters bij binnenkomst en vertrek hun handen kunnen desinfecteren
Minimaliseer het contact met (balie/receptie) medewerkers
Zorg voor een duidelijke routing voor de deelnemers
Beperk het gebruik van het toilet, na eventueel gebruik van het toilet, dit direct
schoonmaken;
Na gebruik van de (sport)materialen, dit direct schoonmaken;
Na afloop van de training/activiteit deuren en deurknoppen desinfecteren;
Regelmatig de gang en sportvloer schoonmaken
Geef vrijwilligers, trainers, medewerkers een instructie over het protocol wat moet
worden uitgevoerd. Bespreek duidelijk de afspraken met elkaar en help elkaar om
deze afspraken na te leven
Laat sporters zich zoveel mogelijk aanmelden voor de training/activiteit.
Stuur deelnemers naar huis als ze 1 van de genoemde symptomen hebben (zie punt
Algemeen);
Kies ervoor om binnen zoveel mogelijk activiteiten met een matige intensiteit aan te
bieden.

De aanbieder is zelf verantwoordelijk voor
-

Het handhaven van de gestelde richtlijnen;
De invulling en indeling van de trainingen;
Professionele begeleiding die een besluit kan nemen over de veiligheid en iedereen
kan en mag aanspreken op zijn of haar gedrag;
Een aangewezen contactpersoon voor de gemeente;
Het melden van de openstelling van de binnensportactiviteit
(n.d.dekker@gorinchem.nl);
Het desinfecteren van al het gebruikte materiaal, deuren en deurknoppen;
Het schoonmaken van de vloer;
Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet
toegestaan;
Zichtbaarheid van de regels;
Voorkom drukte. Mocht het toch nodig zijn te melden? In dringende gevallen 09008844. Voor handhavingsverzoeken belt u de gemeente, 140183.

Sportkantines en terrassen
Regels binnen
•
•
•

U houdt binnen altijd 1,5 meter afstand.
Binnen mogen maximaal 100 mensen bij elkaar komen.
Personeel telt niet mee.
Meer dan 100 mensen mag, maar alleen als bezoekers vooraf reserveren. Bij de
reservering wordt een gezondheidscheck uitgevoerd. .

Regels buiten
•
•
•

U houdt buiten altijd 1,5 meter afstand.
Buiten mogen 250 personen bij elkaar komen.
Personeel telt niet mee.
Meer dan 250 mensen mag op plekken met vaste zitplaatsen, maar alleen als
bezoekers vooraf reserveren. Bij de reservering wordt een gezondheidscheck
uitgevoerd.

De richtlijnen van Horeca Nederland zijn leidend voor gebruik van de kantine, dit wordt
opgenomen in de noodverordening van de regio Zuid-Holland zuid (verschijnt 29-30 juni):
https://www.zhzveilig.nl/vrzhz/nieuws-coronavirus/
Evenementen
Het is toegestaan om evenementen te organiseren, volgens de algemeen geldende regels
voor buiten. Daarnaast gelden de regels en de procedures van gemeente Gorinchem..
Vergunningsaanvragen voor evenementen kunnen – zeker in eerste instantie – langer duren
dan voorheen, omdat veel veiligheidsstandaarden opnieuw bepaald moeten worden door de
eis om 1,5 meter afstand te (kunnen) houden. Aanvragen van een evenement kan en moet
via de gemeentelijke website van de gemeente Gorinchem verlopen.

Tips
•
•
•
•
•

•
•

Neem altijd een volwaardige EHBO-koffer mee voor een activiteit;
Laat de kinderen zelf bidons meenemen en laat ze voorafgaand aan de training thuis
nog naar het toilet gaan;
Publiek moet altijd 1,5 meter afstand van elkaar houden;
Geef vooraf bij de ouders/begeleiders, kinderen aan wie het aanspreekpunt is op de
training.
Geef iedereen een kans om mee te doen, maar de veiligheid staat voorop. Eventuele
deelname van niet-leden, biedt kansen voor de vereniging om nieuwe leden te
werven;
Let op met uw communicatie op bijvoorbeeld social media. Voorkom grote
groepsvorming.
Laat ook op uw vereniging of locatie zien dat het belangrijk is de maatregelen in acht
te nemen. De gemeente kan u ook ondersteunen met een spandoek of markeringen
van houd afstand 1,5 meter op de straat.

*Bovenstaande richtlijnen gelden vanaf 01-07-20 en blijven tot nader order van kracht. De
noodverordening is altijd leidend, deze verschijnt begin volgende week (29-30 juni).
Protocollen van de sportbonden
De sportbonden en NOC-NSF geven ook richtlijnen en tips mee voor elke sport- en
beweegactiviteit. Houdt u zich als aanbieder ook aan deze richtlijnen. Gebruik de tips om de
deelname op een veilige en gezonde manier mogelijk te maken.
Informatie en contact
Kijk voor meer informatie op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport
Contact
Niels den Dekker is de contactpersoon voor de verenigingen in Gorinchem. Zijn er vragen of
opmerkingen, neem dan contact op via:
-

N.d.dekker@gorinchem.nl
06-57323496

