
 

 

Protocol binnensport gemeente Doetinchem  
per 31 augustus 2020 
 

Algemene veiligheid- en hygiënemaatregelen: 

 Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; 

 Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; 

 Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: 

neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht)hoesten, benauwdheid, verhoging, 

koorts en/of plotseling verlies van de reuk of smaak. Dit geldt voor iedereen; 

 Houd 1,5 meter afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het 

sporten); 

 Vermijd drukte; 

 Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie; 

 Schud geen handen; 

 

Binnen onze sportaccommodaties gelden er de volgende maatregelen: 

 Er mag gebruik worden gemaakt van de kleedkamers en douches, hierbij graag 1,5 

meter afstand houden. Op de deuren van de kleedkamers staat aangegeven hoeveel 

personen (18 jaar of ouder) er maximaal tegelijk in de kleedkamer mogen. Bij voorkeur 

kom in sportkleding naar de zaal en douche thuis; 

 Het aantal beschikbare toiletten is beperkt. Verzoek sporters thuis naar het toilet te 

gaan en gebruik te beperken; 

 Zorg voor hygiëne van de sportmaterialen en reinig deze na elke 

trainingsactiviteit/wedstrijd. Gebruik hiervoor de aanwezige schoonmaakmaterialen;  

 De handcontactpunten zoals deurklinken dienen, voor het verlaten van het pand, 

gereinigd te worden. Ook hiervoor kunt je de schoonmaakmaterialen gebruiken; 

 Zorg voor tijd tussen de verschillende lessen/trainingen. Dit om extra drukte te 

voorkomen; 

 Voorkom onnodige toeschouwers. Toeschouwers dienen op 1,5 meter afstand van 

elkaar te zitten. In de grotere sporthallen zijn zitplekken hiervoor aangewezen; 

 De ramen graag tijdens en na het sporten openlaten;  

 Indien aanwezig dient u gebruik te maken van de aangewezen routing; 



 

 

 

Wedstrijden en competities 

 Indien u wedstrijden of activiteiten organiseert waar publiek is toegestaan, vragen wij 

u contact op te nemen met Buha over de maximale aantallen. Plekken worden in dat 

geval aangewezen.  

 

Het kader en de leden van uw vereniging zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van de 

gestelde maatregelen om te kunnen sporten. Deze protocol dient u zelf te verspreiden binnen 

uw vereniging.  

Voor meer informatie en een uitgebreid protocol gesteld door NOC*NSF verwijzen wij u door 

naar https://nocnsf.nl/sportprotocol 

 

Heeft u vragen over de geldende maatregelen of de toepassing hiervan, dan kunt u contact 

opnemen met Joop Eilers, Buha BV. Hij is te bereiken op: 0314-377132. 

 

 

https://nocnsf.nl/sportprotocol

