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GEBRUIKERSPROTOCOL HIPPOLYTUSHAL EN SPORTKANTINE 
 

• De hal is geschikt om twee gebruikersgroepen tegelijk te laten sporten. 
Gebruikers wordt verzocht om de accommodatie aan het einde van het 
gereserveerde tijdsblok tegelijk te verlaten. De volgende gebruikersgroep 
betreedt de hal pas als de vorige groep de accommodatie heeft verlaten. 

• Bij reservering geeft u de naam en het telefoonnummer van de 
contactpersoon aan die tijdens de activiteit aanwezig is; 

• De accommodatie is voorzien van looproutes. Ook de spelregels en 
hygiënevoorschriften zijn duidelijk aangegeven. Tevens zijn er 
desinfecterende middelen beschikbaar; 

• Het schoonhouden van de materialen is de verantwoordelijkheid van de 
gebruikers; 

• Tijdens het sporten gelden geen regels m.b.t. het houden van afstand tot 
elkaar; 

• De 1,5 meter afstand-regel geldt voor volwassenen (vanaf 18 jaar) vóór 
en ná de sportactiviteit en bij het gebruik van de sportkantine; 

• De kleedruimtes en douches zijn beschikbaar voor gebruik. Let op: hier 
geldt de 1,5 meter afstand-regel voor volwassenen (vanaf 18 jaar). 

 
VERENIGINGEN 

• Verzamel buiten op een afgesproken plek en ga samen naar binnen. Volg 
hierbij de aanwijzingen en looproutes; 

• Sporttoestellen dienen minimaal 1,5 meter uit elkaar te staan en moeten 
na elke les/training schoongemaakt of gedesinfecteerd worden; 

• Spreek binnen de club af hoe invulling wordt gegeven aan de 
gezondheidscheck. Sporters kunnen worden geweigerd of naar huis 
worden gestuurd tijdens de training bij het (vermoeden) van klachten. 

• Stel per training een overzicht van alle aanwezigen op. Bewaar deze 
minimaal vier weken zodat er contactonderzoek kan plaatsvinden. 

• Ouders, bezoekers en sporters zijn welkom. Echter alleen met 
inachtneming van de regels van dit protocol. Ten slotte: niet nakomen van 
de regels kan leiden tot het ontzeggen van de toegang tot de hal en de 
sportkantine. 
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