Spelregels voor sport in het kort vanaf 14 oktober 22:00 uur
Om groepsvorming en sociale contacten te verminderen en het aantal reisbewegingen te reduceren,
komen er nieuwe maatregelen voor sport. In het kort zijn de spelregels voor het sporten vanaf 14
oktober 22:00 uur:










Sporten voor volwassenen is alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter
afstand te houden.
Maximaal 4 personen mogen samen sporten.
Voor binnensporten geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte.
Er worden geen wedstrijden gespeeld.
Voor topsporters gelden uitzonderingen.
Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter
afstand te houden. Maar er worden geen wedstrijden gespeeld. En kinderen met klachten
blijven thuis.
Publiek bij sport is niet toegestaan.
Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht.

Als u meer wilt lezen kijk dan op de volgende webpagina:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport

Update van de genomen maatregelen naar aanleiding van de persconferentie van 28-09-2020.
1- Kantine in de sporthallen zijn gesloten
2- Geen publiek of ouders in de sporthallen ( de vereniging zijn hier zelf verantwoordelijk voor )
3- Iedereen moet na afloop de accommodatie zo snel mogelijk verlaten, dit betekend niet in de
kleedkamers blijven hangen of daar te gaan drinken en of eten.
Het volgende staat beschreven op de site van de rijksoverheid voor wat betreft het aantal
mensen in de hal.
Geldt de maximale samenkomst van personen ook voor de sport?
“Nee. Sportbeoefening is uitgezonderd van de maximale samenkomst van 30 personen binnen en 40
personen buiten. Na afloop van de sportbeoefening geldt dit wel. Dus het is de bedoeling dat je na
afloop van de wedstrijd de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaat.”

Putten, 10 augustus 2020

Aan de gebruikers van de sporthallen in Putten,

Mede naar aanleiding van de persconferentie van 6 augustus jl. kan het bestuur van de SBP de teugels
niet al te ver laten vieren. Vanaf 24 augustus as. zijn de volgende regels van kracht:
- in de sporthallen gebeurt alles in overleg met de beheerder Rien Schreuder.
- de aanwijzingen van de dienstdoende beheerder moeten worden opgevolgd.
- de sporthal kan gebruikt worden om te sporten.
- de kleedkamers mogen worden gebruikt, als gegarandeerd wordt dat de 1,5 m wordt gehandhaafd
(de gebruikers zijn hier zelf verantwoordelijk voor).
- dit geldt ook voor het douchen.
- de kantine Putter Eng mag gebruikt worden onder de volgende voorwaarden:
* er wordt (door het bestuur van de vereniging) één persoon aangewezen die achter de bar staat en
verantwoordelijk is voor de gang van zaken in de kantine.
* hij/zij moet mensen kunnen aanspreken als de regels niet worden nageleefd.
* in de kantine alleen zitten, maar niet aan de bar (er is geen scherm). Dus niet staan!
* dit betekent dat er één persoon moet zijn die de bediening verzorgt.
* de 1,5 m moet zo goed mogelijk worden nageleefd, dus de tafels moeten zodanig staan dat dit
mogelijk is
* het maximum aantal zitplaatsen in de kantine is 30.
* er moet op een lijst worden bijgehouden wie de kantine bezoekt en deze moet (met datum) worden
afgegeven aan de dienstdoende beheerder die deze lijst(en) bewaart.
* de kantine in de Meeuwenhal is in beheer van korfbalvereniging de Meeuwen. Hier gelden
vergelijkbare regels.
Uiteraard gelden ook de volgende richtlijnen:
- kom niet als je verkoudheidsklachten hebt.
- ontsmet je handen bij binnenkomst sporthal en bij voorkeur ook als je de kantine binnengaat. houdt de 1,5 m in acht (geldt niet tijdens het sporten).
- was je handen regelmatig.
- gebruik je gezonde verstand en realiseer je waar dit allemaal voor nodig is.
Voor het houden van een vergadering (bv. ALV) is het bestuur verantwoordelijk voor de naleving
van de regels (presentielijst)!
De vereniging informeert haar leden schriftelijk omtrent de regels in de sporthal.
Indien de regels niet duidelijk zijn of wanneer er twijfel is, altijd contact opnemen met de
beheerder.
Ook voor de SBP is het een nieuwe situatie en zij wil zich zo veel mogelijk conformeren aan de
richtlijnen.
In het land zien we dat de naleving van de regels verslapt. We moeten er met z’n allen alles aan doen
om dit in onze sporthal te voorkomen. Daarom zal er, daar waar mogelijk, controle plaatsvinden op
de naleving van de regels.
Bij overtreding volgt een waarschuwing.
Het bestuur van SBP houdt zich het recht voor om sporthal en/of kantine direct te sluiten als de
mensen zich na herhaaldelijk verzoek niet aan de regels houden.

De SBP ziet het bovenstaande als een testcase om te ervaren hoe verenigingen en sporters met de
regels omgaan.

Er zal een regelmatige evaluatie plaatsvinden om te zien of de regels voldoende gevolgd kunnen
worden en te kijken waar deze eventueel aangepast, versoepeld of verscherpt moeten worden.
Ideeën en aanbevelingen zijn uiteraard van harte welkom en kunnen worden kenbaar gemaakt
bij de beheerder.
Zowel het sporten als de naleving van de regels doe je voor je eigen gezondheid, maar ook voor de
mensen om je heen.
Het bestuur van de SBP wil samen met de verenigingen het sporten in de sporthal en het
gebruik maken van de kantine weer mogelijk maken op een verantwoorde manier.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur SBP
De sportvereniging is verantwoordelijk voor de naleving van de regels van haar leden.

