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Regelgeving i.v.m. Corona per 17 augustus 2020 

Volgens de normen van NOC NSF en noodverordening COVID 19 Veiligheidsregio IJsselland. 
Daarbij is leidend voor Kulturhus de Spil de volgende criteria: 

a. Kunnen wij een veilige infrastructuur/diensten aanbieden, en welke maatregelen zijn hiervoor 

nodig. Zowel voor bezoekers als personeel. 

b. Is het haalbaar om de opgelegde beperkingen op te volgen, te controleren en handhaven. 

Algemeen: 

1. Bij binnen komst de handen desinfecteren. 

2. Houdt 1,5 meter afstand, vermijd druktes en menigten. 

3. Maak gebruik van de aangeven routes. 

4. Zorg voor wisseltijd tussen de groepen sporters, dit om wachten te voorkomen. 

5. Ouders dienen hun kinderen uitsluitend te halen en te brengen, er is geen ruimte om te wachten. 

6. De aula en binnen terras zullen na 15.00 uur gesloten zijn.  

7. Ga zoveel mogelijk van te voren thuis, naar het toilet. 

Sport: 

1. Uitzondering op de 1,5 meter zijn  de sporthallen . Daar hoeft men geen afstand te houden. 

2. De trainers moeten onderling wel 1,5 meter afstand houden. 

3. Zowel bij binnenkomst als bij het verlaten van de sporthallen,  de handen desinfecteren.  

Er staat bij elke sporthal een tafel met desinfectie middel. 

4. De scheidingswanden zullen zoveel mogelijk naar beneden zijn. 

5. De club dient er zelf voor te zorgen,  dat het gebruikte materiaal schoongemaakt wordt. 

6. De kleine toestelberging met al het kleine materiaal wordt na schooltijd afgesloten. 

7. De deuren van alle sporthallen en  gangen blijven open staan. 

8. Douches en kleedkamers zijn gesloten na 15.00 uur. Dit geldt tevens voor het weekeinde. 

Tribune: 

1. De tribunes zullen door de week gesloten zijn. 

2. De tribune boven sporthal 3,4,5 zal volledig gesloten blijven. De tribune in sporthal 1 en 2 zal 

indien nodig geopend zijn in het weekeinde. 

3. Mochten er wedstrijden zijn kunnen er maximaal 40 personen gebruik van maken. Er is met 

markeringen aangegeven waar men kan gaan zitten. Om dit te controleren zal zowel beheer als de 

organiserende club uitleg geven en plaatsen toewijzen. Men moet blijven zitten.  

4. Men mag niet mee zingen of toejuichen. 

Horeca. 

1. Er kan gebruik gemaakt worden van de horeca tot maximaal 24 personen. 

2. Voor verdere regels verwijzen wij naar de infoposters die bij de ingang van de horeca komen te 

staan. 

 


