
 

Gedragsregels accommodatie 
Geldend voor alle bezoekers van de Opperdam (kantine, sportzalen, kleedkamers enz.) 

 
 
Naast de algemene basisregels van HV KRAS/Volendam gelden ook specifieke regels voor het bezoek 
aan de kantine, sportzalen, kleedkamers en toiletten. HV KRAS/Volendam verwacht dat de 
onderstaande maatregelen worden getroffen en worden nagestreefd door iedereen. 
 

De Beheerder = de Corona coördinator 
• -De sporthal is van de gemeente Edam-Volendam en een openbare ruimte. Hierom is moeilijk 

te voorspellen in welke samenstellingen mensen binnenkomen.  

• Luister te allen tijde goed naar de instructies van de beheerder van de sporthal en volg deze 

op.  

• De beheerders zijn zo goed mogelijk geïnstrueerd en vergeet NIET: ze spreken u aan in het 

belang van uw en onze gezondheid en veiligheid.  

• Gedurende de dag worden diverse contactpunten meerdere malen schoongemaakt. Dit zijn 

deurkrukken, relingen, duwbalken op de deuren, kranen en deurknoppen bij het toilet. 

De sporthal 
• Houdt altijd 1,5 meter afstand.  

• Er mogen geen toeschouwers aanwezig zijn bij wedstrijden én trainingen. 

• Als uw kind traint en wedstrijd speelt en niet zelfstandig naar de Opperdam of Seinpaal kan 

komen, dan is per kind één begeleider toegestaan. Deze persoon mag als teambegeleider een 

plaats innemen in de sportzaal.   

o Opperdam Oud:      De bovenste rij van de tribune is beschikbaar. 

o Opperdam Nieuw:      De banken zijn beschikbaar in de sportzaal nieuw. 

o Bovenramen in overloop: Drie stoelen met zicht op de ‘nieuwe zaal’.  

• Na afloop van een training of wedstrijden moet de zaal en kleedkamer zo snel mogelijk worden 

verlaten. 

• De deuren van kleedkamers worden niet op slot gedaan. Waardevolle spullen moeten worden 

meegenomen naar de speelzaal. De vereniging sluit iedere verantwoordelijkheid in deze uit.   

• Afgezien van toiletbezoek en in- dan wel uitgaan van de sporthal is lopen door de sporthal niet 

toegestaan.  

• Neem uw hygiëne in acht en was uw handen regelmatig. Desinfecteerpaaltjes vindt u in de 

grote inkomsthal en op de overloop nabij de ingang naar ‘sportzaal oud’.  

• Houdt bij passeren van personen zoveel mogelijk afstand van elkaar.  

• Probeer als ouder/begeleider naar een training en wedstrijd bij voorkeur drie kinderen in uw 

auto mee te nemen. Wij raden personen van 18 jaar en ouder hierbij aan een mondkapje te 

dragen.  

• Bij niet aanwezig zijn van zeep en/of desinfecteringsmiddel in de toiletten en de hiervoor 

geplaatste paaltjes, waarschuw dan direct de beheerder.   



 

 

Hoe zit het met de kantine? 
• Tot nader order is de kantine gesloten. 

• Versnaperingen en drinken zijn aanwezig in de snoep- en drankkast nabij de hoofdingang van 

de Opperdam. Gooi lege flesjes en overig afval in de nabij staande prullenbak.  

Hoe zit het met de toiletten? 

• In een urinoir mogen maximaal twee bezoekers tegelijk binnen. Het het middelste urinoir moet 

onbezet blijven. Wacht als derde persoon op de gang.  

• Bij de dames zijn twee toiletten beschikbaar. Wacht als derde persoon op de gang.  

Hoe zit het met de kleedkamers? 
• Voor personen t/m. 17 jaar (jeugd) zijn hier geen beperkingen voor qua afstanden.  

• Voor personen vanaf 18 jaar (volwassenen) geldt uiteraard wel de 1,5 meter afstand. We 

proberen waar mogelijk 2 kleedkamers per team (bij senioren) beschikbaar te stellen.  

• Er kan gebruik worden gemaakt van de kleedkamers, maar deze gaan niet op slot. Wij 

adviseren dat sporters in tenue naar het sporthal toe te komen. 

 
Daarnaast willen wij u nog attenderen dat het is cruciaal is dat we 1,5 meter afstand tot 

anderen houden en de basisregels blijven volgen. Binnen HV KRAS/Volendam houden wij ons 

aan de coronamaatregelen van de Rijksoverheid en het NHV. Zie hiervoor de volgende site: 

https://www.handbal.nl/protocol-corona-en-wedstrijden.  

 

Wij zijn erg blij dat er weer gehandbald mag worden, maar wij hebben wel uw hulp nodig om 

het gehele seizoen te mogen blijven handballen!  

 

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

 

Heb je verder vragen? Kijk dan op de site van de Rijksoverheid, misschien wordt uw vraag hier 

beantwoord: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-

en-dagelijks-leven/sport 
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