Protocol gebruik Sportcomplex De Vlinder
Vanaf maandag 13 juli zijn de sportzalen in sportcomplex De Vlinder weer opengesteld. Voor de
uitvoering van het verenigings- en overig gebruik vragen wij u onderstaande regels na te leven.

Algemeen
-

Iedereen wast en/of desinfecteert de handen bij binnenkomst en bij vertrek.

-

Volg bij binnenkomst van de accommodatie de aangegeven route en aanwijzingen.

-

Blijf thuis bij klachten als benauwdheid, koorts, verkoudheid, neusverkoudheid, loopneus,
niezen, keelpijn, hoesten, verhoging of als je plotseling niet meer goed ruikt of proeft? En als dit
optreedt als je al in het sportcomplex bent: ga dan naar huis!

-

Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.

-

Houd - buiten het sporten – altijd 1,5 meter afstand.

-

Toiletbezoek in de accommodatie dient tot een minimum beperkt te worden. Alleen de toiletten

-

Ouders en toeschouwers zijn NIET welkom in de accommodatie.

in de plaza zijn te gebruiken.
-

Gebruikers dragen zorg voor het naleven van de corona-maatregelen van het RIVM.
Er worden herkenbare coördinatoren ingezet die toezien op de naleving van de afspraken in dit
protocol. Volg aanwijzingen van de coördinator altijd op.

-

Onderwijsgebruik
In de periode van 13 juli t/m 30 augustus 2020 zal Sportcomplex De Vlinder NIET meer gebruikt
worden voor onderwijsdoeleinden.

Verenigings- en overig gebruik
-

Het gebruik van kleedkamers en douches is NIET mogelijk. Het advies is om thuis om te kleden
en te douchen. De kleedkamers kunnen alleen gebruikt worden voor het wisselen van schoeisel.
Daarnaast worden de kleedkamers gebruikt als in- en uitgang naar de zalen.

-

Sportmaterialen moeten na gebruik zorgvuldig schoongemaakt worden door de gebruikers.

-

Het clubhuis, Buddleja, zal t/m 30 augustus 2020 gesloten blijven. Het is niet toegestaan het
clubhuis te betreden.

Gebruikers van de accommodatie worden geacht op de hoogte te zijn van het generieke
sportprotocol Verantwoord sporten van het NOC*NSF (https://nocnsf.nl/sportprotocol) en de
sporttak specifieke protocollen die voor hun sport gelden en deze ook toe te passen. Deze
specifieke protocollen zijn opgesteld door sportbonden en bevatten aanvullende richtlijnen voor
verantwoord verloop van de desbetreffende sport. Indien u gebruik wilt maken van de
accommodatie dient u deze aanvullende richtlijnen voor de betreffende sport ter informatie aan
Stichting Viervlakvlinder te verstrekken, zodat de coördinatoren hiervan op de hoogte gebracht
kunnen worden.
Stichting ViervlakVlinder zal gebruikers zoveel mogelijk voorzien van benodigdheden en faciliteiten
om de protocollen na te kunnen leven.
Met vriendelijke groet,
Stichting ViervlakVlinder
viervlakvlinder@gmail.com

