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We mogen weer open! 
Vanaf 01 juli aanstaande mag er weer binnen gesport gaan worden. Hiervoor zijn echter wel 
bepaalde voorwaarden van toepassing. Middels dit schrijven willen wij alle gebruikers van Sporthal 
Het Punt informeren over de voorwaarden en maatregelen die in onze sporthal gelden. Voor de 
scholen is er een ander protocol beschikbaar. Wij vragen alle gebruikers om zich aan het protocol te 
houden, hun medewerking te verlenen en ten alle tijden hun gezonde verstand te gebruiken. Bij het 
niet naleven van dit protocol kan de toegang worden ontzegt.  
 
Aanpassen voorwaarden en maatregelen 
Het is mogelijk dat in de (nabije) toekomst de voorwaarden en maatregelen aangepast zullen moeten 
worden. Mocht dit van toepassing zijn dan zullen wij jullie hier over informeren.  
 
Aanspreekpunt Het Punt 
Voor vragen en opmerkingen kun je terecht bij Marion Lusseveld via telefoonnummer 0546 – 705050 
en/of e-mailadres m.lusseveld@welkombijhetpunt.nl  
 
Website gemeente Twenterand 
De protocollen van zowel Het Punt als de overige sporthallen in Twenterand staan vermeld op de 
gemeentelijke website www.twenterand.nl  
Ook is op deze website een lijst met veel gestelde vragen en antwoorden opgenomen.  
 
Maatregelen die Het Punt heeft genomen 
Het Punt heeft een aantal maatregelen getroffen om jullie allemaal veilig te kunnen ontvangen: 

• De veiligheidsregels hangen bij de hoofdingang, deuren richting de trappenhuizen en bij de 
ingang van de sporthal. 

• Er is op meerdere plekken in het pand desinfecterende handgel aanwezig onder andere bij 
de hoofdingang, in de toiletten en in de trappenhuizen (eerste verdieping). 

• Ook is er in iedere berging schoonmaakmiddel aanwezig om de gebruikte materialen na 
gebruik schoon te maken. 

• Er is door middel van pijlen een routing aangebracht in het gebouw. Voor gebruikers van de 
sporthal geldt dat zij door de openstaande deur (dus niet de hoofdingang) via het 
trappenhuis aan de linkerzijde omhoog gaan en via het trappenhuis aan de rechterkant 
omlaag om vervolgens via de hoofdingang het pand te verlaten. 

• Er vindt meer schoonmaak plaats. 

• Tribune is afgesloten. 

• Alle gebruikers maar ook medewerkers van Het Punt zijn op de hoogte gebracht van dit 
protocol.  

• Deuren worden zoveel als mogelijk open gezet in verband met meer ventilatie.  

• Alle leidingen (dus wastafels, toiletten, douches etc.) zijn en worden regelmatig 
doorgespoeld. Tevens vinden er ook controles op legionella plaats.  

 
Algemene veiligheidsregels voor iedereen 

• Hoest en nies in je elleboog 

• Was regelmatig je handen met water en zeep  

• Vermijd het aanraken van je gezicht 

• Schud geen handen 

• Houd 1,5 meter afstand  

• Probeer drukte te vermijden  

• Blijf thuis als je in de afgelopen 24 uur één van de volgende symptomen hebt (gehad): 
neusverkouden, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts of 
plotseling verlies van reuk en smaak. 

mailto:m.lusseveld@welkombijhetpunt.nl
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• Blijf thuis wanneer iemand in je huishouden koorts (vanaf 38 graden) en/of 
benauwdheidsklachten heeft. 

• Blijf veertien dagen thuis wanneer jezelf of iemand in je huishouden positief is getest op het 
COVID-19 virus. 

• Ga direct naar huis als je tijdens de sportactiviteit klachten krijgt die kunnen wijzen op het 
COVID-19 virus. 
 

Voorwaarden Het Punt 
Hieronder beknopt de voorwaarden waaraan alle gebruikers van de sporthal zich moeten houden.  
Later in dit document worden enkele (onderstreepte) voorwaarden nader toegelicht.  
Vragen? Aarzel niet en stel ze gerust.  

• Lever tenminste één week voor je gaat starten een protocol in. Als gebruiker (huurder) van 
de sporthal ben je verantwoordelijk voor de sportactiviteit en het handhaven van het 
protocol.  

• Wijzigingen in de planning dienen schriftelijk aangevraagd en te worden doorgegeven bij Het 
Punt. Voorlopig mag de zaal echt niet eerder dan de starttijd worden betreden en tevens 
dient de zaal 5 minuten voor de eindtijd leeg te zijn.  

• Sporthal Het Punt is alleen toegankelijk voor de sporters en begeleiders en niet voor 
toeschouwers. 

• Uitgaande van minimaal 20 m2 sportoppervlakte per persoon voor sporten per zaaldeel 
hanteren wij een maximum van 18 volwassenen (vanaf 18 jaar) in een zaal. Dit aantal kan in 
de komende periode gewijzigd worden.  

• Tribune is vooralsnog gesloten voor toeschouwers. 

• Berg de materialen na gebruik en schoonmaak op de juiste manier weer op en maak zoveel 
mogelijk gebruik van de materialen in de berging van de zaal waar je sportactiviteit 
plaatsvindt. Ga dus niet onnodig slepen met materialen. 

• Alle gebruikers dienen direct na de sportactiviteit de zaal en de ruimten rondom de sporthal 
(kleedkamers, gangen, trappenhuizen) te verlaten.  

• Geforceerd stemgebruik, zoals schreeuwen, is niet toegestaan 

• Voordat de eerste lessen/trainingen plaatsvinden dient de begeleider op de hoogte te zijn 
waar de AED zich bevindt.  

• Tot tenminste 01 september aanstaande kunnen er geen wedstrijden en toernooien 
plaatsvinden. 
Vanaf 01 september mogen er in Het Punt wedstrijden met publiek (maximaal 100 personen) 
plaatsvinden. Toeschouwers moeten 1.5 meter afstand van elkaar houden en dienen te 
worden geregistreerd.   

• Als gebruiker ben je verantwoordelijk dat er van iedere les/training/wedstrijd een 
aanwezigheidslijst wordt bijgehouden. Deze lijsten dien je minimaal 4 weken te bewaren.  

• Als een lid/sporter die onlangs in Het Punt is geweest positief wordt getest op COVID-19 
dient Het Punt hiervan op de hoogte gebracht te worden. 

• Buiten de zaal (dus na de sportactiviteit) is het verplicht om 1.5 meter afstand te bewaren, 
maar ons advies is ook om tijdens de sportactiviteit de 1.5 meter afstand zo veel als mogelijk 
in acht te nemen. 

• Gebruik de dichtstbijzijnde doorgang (er zijn er drie) om van de gang en/of kleedkamer in de 
gehuurde zaal te komen. 

• Kom je als één groep sporten dan dient de groep buiten op ruimte afstand van de ingang te 
wachten (om opstopping te voorkomen). De begeleider meld zich bij het personeel van Het 
Punt en zorgt er dan voor dat de groep naar boven gaan waarbij de groep wordt gewezen op 
afstand houden van eventuele andere bezoekers en/of personeel van Het Punt die zij 
tegenkomen.  

• Bij binnenkomst in Het Punt dienen de handen gedesinfecteerd te worden. 
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• Wanneer je de sporthal verlaat dienen de handen opnieuw gedesinfecteerd te worden. 

• De lift alleen gebruiken indien je niet trap kan lopen en dan maximaal 1 persoon tegelijk.  

• Toiletten zijn toegankelijk. Gebruik echter wel zoveel mogelijk beperken. 

• Kleedruimtes en douches zijn toegankelijk voor maximaal 7 personen (dit maximum aantal 
geldt voor personen vanaf 18 jaar). Gelieve verzoeken wij jullie leden te vragen om zo min 
mogelijk gebruik te maken van de kleedruimtes en douches.  

 
Protocol  
De gemeente Twenterand heeft ons laten weten dat iedere vereniging een protocol moet inleveren 
bij de beheerder van het gebouw waar zij sporten. Tevens dienen zij dit protocol met hun leden te 
communiceren. In dit protocol moet in ieder geval het volgende worden opgenomen:  

• wie er corona verantwoordelijke is en hoe deze persoon zichtbaar is 

• welke maatregelen jullie tijdens de training hanteren 

• welke afspraken jullie onderling hebben gemaakt 

• hoe je weet wie er bij de training aanwezig is (aanwezigheidslijst) 

• mogen je leden / sporters wel of niet gebruik maken van de kleedkamers en douches? Zo ja, 
hoe ga je als vereniging erop toe zien dat men hier zich aan de 1,5 meter afstand gaat 
houden.  

De protocollen van NOC/NSF (verantwoord sporten) kun je hiervoor als leidraad gebruiken.  
Het protocol gelieve uiterlijk één week voor je gaat starten naar Het Punt mailen 
(info@welkombijhetpunt.nl).  
 
Planning 
Iedereen heeft de planning inmiddels ontvangen. Wij willen iedereen verzoeken om de zaal (en 
aangrenzende en bijhorende ruimten) niet voor de starttijd te betreden en de zaal vijf minuten voor 
eindtijd te verlaten. Dit om oponthoud te voorkomen.  
 
Toegang 
De sporthal is vooralsnog alleen toegankelijk voor sporters en begeleiders. Alleen verzorgers 
(maximaal 1 persoon) van kinderen tot 8 jaar mogen mee naar binnen om de kinderen weg te 
brengen.  
 
Maximaal aantal personen per zaaldeel 
Het minimale sportoppervlakte per persoon is nog niet definitief vastgesteld. De richtlijnen liggen 
tussen de 10 m2 en 30 m2 per persoon. Wij gaan vooralsnog uit van een sportoppervlakte van 20 m2 
per persoon waarbij wij de oppervlakte van onze kleinste zaal (zaal 3 is 364 m2) als basis hebben 
genomen. Dit betekent dat vooralsnog in geen enkele zaal meer dan 18 personen (vanaf 18 jaar) 
mogen zijn.  
 
Materialen 
De materialen na gebruik met de aanwezige schoonmaakmiddel schoonmaken en op de juiste plek 
weer terugzetten. Daarnaast niet onnodig met materialen gaan slepen en zoveel als mogelijk alleen 
de materialen in de berging van het zaaldeel waar je gebruik van maakt gebruiken. 
 
AED 
Er is een AED aanwezig bij Het Punt. Deze hangt aan de voorzijde van het pand hangt (grijze muur). 
Voordat jullie van start gaan willen wij jullie begeleiders verzoeken om te kijken waar de AED zich 
bevindt.  
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Wedstrijden en toernooien 
Tot 01 september aanstaande kunnen er nog geen wedstrijden en toernooien plaatsvinden. Vanaf 01 
september zijn er in overleg met Het Punt wedstrijden en toernooien met publiek toegestaan. 
Maximaal 100 personen en toeschouwers dienen 1.5 meter afstand te bewaren. Tevens dienen 
toeschouwers door de vereniging te worden geregistreerd (aanmeldlijst).  
 
Verantwoordelijkheid  
Degene die de sportactiviteiten organiseert en begeleidt heeft de verantwoordelijkheid voor de 
sportactiviteiten zelf en het handhaven van het protocol.  
 
Aanwezigheidslijst  
Als vereniging dien je een aanwezigheidslijst bij te houden en deze dien je minimaal vier weken te 
bewaren.  
 
Positief getest  
Wanneer er een lid / sporter of begeleider positief is getest op COVID-19 dien je dit kenbaar te 
maken bij het bestuur van je vereniging. Tevens dien je dit ook bij Het Punt te melden zodat wij op de 
hoogte zijn en hierop indien nodig acties kunnen ondernemen (in overleg met GGD). 
 
Lift 
De lift mag alleen gebruikt worden wanneer je geen trap kan lopen. Maximaal 1 persoon tegelijk in 
de lift. Wanneer een kind onder de 10 jaar naar boven/beneden moet dan mag er één 
begeleider/verzorger mee.  
 
Toiletten 
Adviseer je leden/sporters om thuis of op school naar het toilet te gaan om zo toiletgebruik in Het 
Punt zoveel mogelijk te beperken. Na gebruik van het toilet dient het toilet met gesloten wc-deksel 
te worden doorgespoeld.  
 
Kleedruimten en douches  
De kleedkamers zijn toegankelijk maar wij adviseren echter om deze voorlopig niet te laten 
gebruiken.  
Bij wel gebruik zijn de volgende voorwaarden van toepassing: 

• Tot en met 17 jaar mogen er maximaal 15 personen in een kleedkamer en vanaf 18 jaar geldt 
een maximaal aantal van 7 personen.  

• Spullen die tijdens de sportactiviteit in de kleedkamer blijven moeten in een afgesloten tas 
worden gestopt en onder de bank worden gelegd.  

• Douchen is mogelijk met maximaal 2 personen te gelijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


