
Coronabeleid Sporthal Het Hooge Wessel Steenderen 

Beste huurders en gebruikers, 

Middels deze brief wil het bestuur van stichting SCE u informeren dat u weer hartelijk welkom bent in 

onze mooie sporthal en kantine. Onlangs zijn al de eerste activiteiten op kleine schaal gestart. Vanaf 1 

september zal de sporthal weer regulier gebruikt gaan worden door de verschillende verenigingen en 

haar leden. 

Hierbij willen wij u informeren over ons coronabeleid. Als SCE zijn wij verplicht een beleid op te stellen 

en de RIVM-richtlijnen te volgen. In de afgelopen weken hebben wij bekeken of we met de richtlijnen 

van het RIVM tot een werkbare situatie kunnen komen. Het is SCE samen met haar medewerkers 

gelukt om de bestaande situatie en manier van gebruik om te zetten in een aangepaste situatie die 

voor iedereen werkbaar is. Het kan zijn dat er gedurende het jaar wijzigingen plaatsvinden die verband 

houden met aangepaste richtlijnen van het RIVM. 

De volgende maatregelen hebben wij genomen: 

Registratie 

Iedereen die het gebouw betreedt moet geregistreerd worden. Een bezoeker die eenmalig komt kan 

dit ter plekke doen. Naast de registratie vult de bezoeker een eenvoudige gezondheidsverklaring in. 

Bezoekers in teamverband kunnen zich gezamenlijk aanmelden via hun groepshoofd of 

groepscoördinator. De huurder overhandigt SCE een namenlijst per groep waaraan de 

gezondheidsverklaring is gekoppeld. De namenlijst wordt voor elke bezoek actueel gemaakt en evenals 

de daaraan gekoppelde gezondheidsverklaring. Simone Cremers zal namens SCE contactpersoon zijn 

voor vragen, inname en administratie hiervan.  

 

Looproutes/aanduidingen  

Als SCE willen wij ervoor zorgdragen dat de 1,5 meter wordt nageleefd en dat men voldoende de 

mogelijk heeft zijn handen te desinfecteren. De looproutes zijn duidelijke aangegeven en logisch van 

opzet. 

 

Kleedkamers, douches en toilet (in kleedkamer) 

De verantwoordelijk voor het gebruik van de kleedkamers ligt bij de vereniging die op dat moment de 

kleedkamer gebruikt. Er dient onderling 1,5m afstand gehouden te worden. In elke kleedkamer is de 

mogelijkheid om de handen grondig te wassen of te desinfecteren.  De bankjes, douches en toiletten 

dienen volgens de ter plekke aangegeven richtlijnen na het groepsgebruik te worden gereinigd. De 

middelen daarvoor zijn aanwezig. Per groep moet een persoon daarvoor verantwoordelijk worden 

gemaakt en deze moet bekend zijn bij Simone Cremers. Voor jeugdteams raadt SCE het af om de 

kleedkamers te gebruiken. Het risico dat de jeugd de regels niet of onvoldoende serieus neemt is groot 

en het toezichthouden in een kleedkamer is lastig.  

Om te voorkomen dat gebruikers van verschillende groepen elkaar kruisen in kleedruimtes of de 

sportzaal zorgt SCE ervoor dat gebruikstijd vooraf wordt vastgelegd. Het is mogelijk dat de kleedkamers 

korter gebruikt kunnen worden. Wanneer dit aan de orde is dan zal er direct contact met de 

teamleider/coördinator worden opgenomen om het gebruik goed af te stemmen. 

  



 

Opbouw-afbouw 

Wanneer er attributen/hulpmiddelen benodigd zijn om een sport uit te kunnen oefenen dan dienen 

deze door de teams zelf te worden klaargezet en ook weer worden opgeruimd. Attributen dienen na 

gebruik door het groepshoofd of coördinator worden gereinigd. In overleg met onze medewerkers 

wordt bekeken hoe je dit zo eenvoudig mogelijk kunt doen.  

 

Tribune 

De capaciteit van de tribune is ongeveer 50% van wat het normaal was. De aanduiding ter plekke geeft 

weer waar men wel en waar men niet mag zitten. 

 

Kantine 

De kantine heeft met dezelfde RIVM-richtlijnen als de horeca te maken. Om voldoende de 1,5 meter 

regel te handhaven is ervoor gekozen de kantine daarop in te richten. Dat betekent dat de kantine 

minder ruimte heeft voor stoelen en tafels. Doormiddel van een duidelijke looproute en korte 

instructie bij de betreding van de kantine zal de manier van gebruik en de inrichting voor zich spreken. 

De kantine heeft met de nieuwe inrichting een capaciteit van ongeveer 20 personen.  

De kantine is alleen toegankelijk voor mensen die zich aan onderstaande voorschriften houden: 

- Houdt 1,5 meter afstand bij binnenkomst en als je wat wil bestellen 

- Desinfecteer je handen bij binnenkomst. 

- Volg de looproute (zie pijlen op de vloer) 

- Bestellingen op de aangegeven plek 

- Flesjes, bekers en bordjes zelf opruimen op aangegeven plek, in de kratten bij de uitgang. 

- Tafels laten staan, stoelen bij de tafel houden.  

- Toiletbezoek en verlaten kantine middels het volgen van de pijlen. 

- Betaal contactloos  

- Volg de aanwijzingen van het personeel op 

- Bij het niet naleven van de aanwijzingen van het personeel kunnen sancties volgen.  

 

Tot slot 

Met het versturen van deze brief gaat de stichting SCE ervan uit duidelijke informatie te hebben 

verstrekt. Wanneer er inhoudelijke vragen zijn dan kunt u contact met Simone Cremers opnemen.  

Wij verzoeken elke bezoeker de geldende regels serieus te nemen en de aanwijzingen van 

medewerkers op te volgen. 

Veel sportplezier gewenst! 

 

Bestuur en medewerkers stichting SCE Steenderen.  


