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Sporten & Corona in het Kulturhus 
miv 26 juni 2021 

Blijf je aan de basisregels houden! Dat doen wij ook.  
Daarnaast volgen wij de richtlijnen van het RIVM om verspreiding van het coronavirus te 

voorkomen.  

REGELS VOOR IN DE SPORTZAAL 

• Sportlocaties mogen 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruiken.  
• Gezondheidscheck en registratie is verplicht. 

o De gebruikersgroep vult het logboek van de sportzaal met naam, start- en 
eindtijd. 

o De gebruikersgroep zelf reserveert een plekje voor de sporter, registreert de 
aanwezige sporter en neemt een gezondheidscheck af bij de aanwezige 
sporter. 

o De gebruikers van de zaal maken zelf het sportmateriaal schoon na gebruik.  
Hiervoor legt de gebruiker schoonmaakdoekjes in de kast. 

• Tijdens het sporten hoeven sporters onderling geen 1.5 meter afstand te houden als 
dit nodig is voor de sportbeoefening.  

• Amateurwedstrijden zijn toegestaan. Iedereen mag wedstrijden spelen met andere 
clubs. 

• Er mag publiek aanwezig zijn bij amateurwedstrijden en trainingen. 

HORECA  
 

• Een vaste zitplek is verplicht. Dit mag ook een zitplek aan de bar zijn.  

• Bezoekers houden 1,5 meter afstand van elkaar.  

• Registratie en gezondheidscheck zijn verplicht. Het horeca registratie formulier 

wordt ingevuld per gebruikersgroep (1 telefoonnummer volstaat en alle namen van 

aanwezigen).   

• Alleen contactloos betalen.  

• Barvrijwilliger draagt zorg voor hygiëne en schoonmaak.  

• Het Kulturhus draagt zorg voor voldoende schoonmaakmiddelen en materialen.  
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SCHOONMAAK 

• Het Kulturhus desinfecteert meerdere keren per dag oppervlaktes en handgrepen 

die veelvuldig worden aangeraakt.  
• Het Kulturhus draagt zorg voor het regelmatig schoonmaken en desinfecteren van 

de sportzaal, toiletten en douche- en kleedruimtes. 

 
VENTILATIE 

• Het Kulturhus heeft een mechanische ventilatie, die continu op de hoogste stand 
staat, in het gebouw en deze voldoet aan de wettelijke vereisten voor het sporten.  

• Daarnaast zorgt het Kulturhus voor dat er een paar keer per dag de ramen en 

deuren open staan. 
• De gebruiker zelf kan ook de ramen en deuren openen tijdens de les voor extra 

ventilatie. De deuren naar de kleedkamers kunnen tijdens een les middels een keg 

ook geopend worden. Let er wel op, dat wanneer de laatste les in de sportzaal is, de 
deuren en ramen weer te sluiten.  


