
Protocol gebruik gemeentelijke binnensportaccommodatie gymzaal Marijkeweg voor verenigingen en 

(volwassen) avondgebruikers   VERSIE VADA dd. 15 oktober 2020  

Dit protocol bevat praktische informatie over het gebruik van gymzaal door VADA Roeien.  
Dit protocol heeft tot doel om roeileden zo veilig mogelijk overdekt een zaaltraining te kunnen geven 
waarbij de overdracht van het COVID 19 zoveel mogelijk kan worden voorkomen.  
 
In het algemeen geldt:  

• Houd u aan de basisregels. Blijf bij symptomen thuis, blijf thuis als een huisgenoot (mogelijk ) 
besmet is, was handen, houd afstand, hoest in elleboog. 

• Tenzij (vanwege het sporten) een uitzondering mogelijk is wordt de onderlinge afstand van 1,5 
meter aangehouden.  

 
Logistiek en verhuur 
Tijdens het gebruik van binnensportaccommodaties vindt veel menselijk verkeer plaats. Om dit te 
stroomlijnen en kruisend verkeer te voorkomen wordt de sportaccommodatie tot nader bericht per uur 
verhuurd aan uw vereniging.  
In dit uur kun u gebruik maken van de accommodatie (hieronder wordt verstaan de gymzaal, de gangen, 
kleedkamers en toiletten). Buiten dit uur mag u geen gebruik maken van de accommodatie (inclusief de 
hallen en kleedkamer).  
 
Veilig gebruik:  

• Leden komen pas als het uur is begonnen en zijn weer weg (ook uit kleedkamers) voor het uur 
afgelopen is.  

• Het maximum aantal bezoekers dat zich gelijktijdig op een locatie mag begeven is 30 personen voor 
gymzaal Marijkeweg.  

• Aanpassing n.a.v. persconferentie 13/10/20:  
o Een teamtraining kan alleen plaatsvinden in groepjes van maximaal 4 personen met in 

achtneming van 1,5 meter. Bij teamsporten voor volwassenen/senioren kan het hele team 
trainen verdeeld in groepjes van maximaal 4 personen. Het moet herkenbaar zijn welke 
sporter bij welk groepje hoort. 

o Omdat er individueel wordt getraind, is deze aanscherping niet van toepassing voor de 
zaaltraining.   

• De gebruikte spelmaterialen (zoals halters, matjes etc.) dienen na elke training schoongemaakt 
en/of gedesinfecteerd te worden.  
# Vada: De opgegeven oefeningen zullen hierop aangepast zijn zodat deze materialen per persoon 
worden gebruikt, en er geen uitwisseling tijdens de training plaatsvindt. Elke deelnemer neemt een 
eigen matje mee.  

• Vada houdt bij wie er per keer bij de zaaltraining aanwezig is.  Dit met het oog op het 
vergemakkelijken van contactonderzoek bij besmetting.  

• Er zal een verantwoordelijke vertegenwoordiger per vereniging/sportaanbieder aangewezen 
moeten worden, die zorgt draagt dat de afspraken worden nageleefd.  
#Vada: Dit is in eerste instantie Marieke de Lange.  

• Kleedkamers: Sporters moeten in sportkleding naar de sportlocatie komen. De kleedkamers zijn 
alleen open voor het wisselen van schoenen en het uitdoen van de jas etc. Er wordt geen kleding en 
schoeisel achter gelaten in de kleedruimten. Deze worden in een zelf meegebrachte sporttas 
opgeborgen en op een plek buiten het sportvlak neergezet (tribune of andere aangewezen plek). Er 
wordt een onderlinge afstand van 1,5 meter aangehouden.  

• Toiletgebruik: Sporters worden voorafgaand aan bezoek verzocht thuis naar toilet te gaan. 
Toiletbezoek in sporthal dient tot een minimum beperkt te worden. Er wordt een onderlinge afstand 
van 1,5 meter aangehouden.  

• Douches: De douches blijven gesloten.  



• Hygiëne: Het Covid-19 virus kan naast directe transmissie via druppels ook indirect worden 
overgedragen via contact met besmette oppervlakken. Handen wassen/desinfecteren voor en na 
het sporten is belangrijk. Evenals reiniging (met water en zeep of reinigingsdoekjes) of desinfectie 
van de contactpunten van de gebruikte toestellen na individueel gebruik en van materialen bij 
groepsporten na de training is daarom belangrijk. 

• Ventilatie: Tijdens de training wordt er geventileerd door alle bovenramen open te zetten. Na de 
training worden alle kleedkamerdeuren en buitendeur geopend voor extra doorluchten.  

• Desinfectie: Handcontactpunten zoals deurklinken moeten worden schoongemaakt en/of 
gedesinfecteerd worden. 
# Vada: aan het eind van de training worden alle handcontactpunten en gebruikte materialen 
schoongemaakt. Hierover worden met de groep afspraken gemaakt. 

 
De gemeente Wageningen zorgt dat schoonmaakmaterialen aanwezig zijn. 
 
 


