
 

 

Sportbedrijf Lelystad 

sportbedrijf.nl  SportinLelystad  SportbedrijfLelystad 

sportbedrijf-lelystad  sportbedrijflelystad 

 

 
 

Protocol verantwoord sporten  
in en op de accommodaties van Sportbedrijf Lelystad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Versie 32 
Laatst bijgewerkt: 27 november 2021 

 

 

 

 

 

 

 



Protocol verantwoord sporten in en op de accommodaties van Sportbedrijf Lelystad 
               

 

2 
 

Inhoudsopgave 
 

Inleiding           3 

 

1 Basisregels voor iedereen       4 

 

2 Regels in en op de sportaccommodaties      5 

 

3 Specifiek voor verenigingen en huurders     6 

 

  



Protocol verantwoord sporten in en op de accommodaties van Sportbedrijf Lelystad 
               

 

3 
 

Inleiding  

 

De coronamaatregelen veranderen in de huidige situatie na iedere persconferentie. Om iedereen 

goed te informeren en om de juiste regels te hanteren, zullen wij volstaan met de maatregelen zoals 

omschreven op de website van Rijksoverheid. Wij volgen deze regels allen op. Daarnaast geldt de 

noodverordening Regio Flevoland. Meer informatie leest u op de website van de Veiligheidsregio 

Flevoland. Tot slot nemen wij op onze sportlocaties ook de dringende adviezen over vanuit de 

landelijke overheid of uit onze sportbranche.  

 

Algemene informatie over de aanpak van het coronavirus vindt u hier: 

• Rijksoverheid 

• Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 

• NOC*NSF 

 

  

Op vrijdag 26 november 2021 heeft demissionair minister-president Mark Rutte aangegeven dat 

de besmettingen snel oplopen en dat het kabinet extra maatregelen neemt om de snelle 

verspreiding van het virus af te remmen. Deze maatregelen komen bovenop de regels die op dit 

moment al gelden. Dit is na te lezen in het nieuwsbericht op de website van de Rijksoverheid. 

 

Dit protocol geldt met ingang van zondag 28 november 2021 om 05.00 uur tot en met (in ieder 

geval) zaterdag 18 december 2021.  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/persconferentie-2-november-2021-in-eenvoudige-taal
https://www.veiligheidsregioflevoland.nl/actueel/
https://www.veiligheidsregioflevoland.nl/actueel/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/openbaar-en-dagelijks-leven
https://www.rivm.nl/
https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/kort-overzicht-coronamaatregelen
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1 Basisregels voor iedereen  
 

De onderstaande basisregels gelden in het algemeen:  

 

• Houd 1,5 meter afstand van anderen; 

 

• Was vaak en goed uw handen; 

 

• Hoest en nies in uw elleboog; 

 

• Schud geen handen; 

 

• Klachten? Blijf thuis en laat u direct testen; 

 

• Positief getest? Blijf thuis; 

 

• Zorg voor voldoende frisse lucht. 
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2 Regels in en op de sportaccommodaties 
 

Naast de basisregels staan hieronder de regels die gelden voor een bezoek aan (onze) 

sportaccommodaties: 

 

• Sportlocaties zijn gesloten tussen 17.00 uur en 05.00 uur. 

• Amateursport (wedstrijden en trainingen) is niet toegestaan tussen 17.00 uur en 05.00 uur. 

• Publiek bij sport is niet toegestaan. 

• In alle ruimtes is 1,5 meter afstand verplicht, ook na controle coronatoegangsbewijs. 

o Tijdens het sporten is de 1,5 meter niet verplicht. 

• In alle publiekstoegankelijke ruimtes inclusief alle horeca en sportkantines in de 

sportaccommodaties is het dragen van een mondkapje verplicht. 

• De horeca en sportkantines zijn gesloten tussen 17.00 uur en 05.00 uur. 

o In de horeca en/of sportkantines is een vaste zitplaats verplicht. 

o In de horeca en/of sportkantines is overal de 1,5 meter verplicht. 

• Coronatoegangsbewijs en geldig legitimatie voor iedereen ouder dan 18 jaar verplicht bij: 

o Georganiseerde sportbeoefening in een binnensportlocatie. 

o Het betreden van een kleedkamer of toilet bij een buitensportlocatie. 

o Toegang tot de horeca, het terras en de sportkantine. 

• Voor coronatoegangsbewijs heeft u een Coronacheck-app met geldige scancode of een 

papieren coronabewijs van coronacheck.nl. 

• De controle vindt plaats d.m.v. het scannen van de QR code en deze te controleren a.d.h.v. 

een geldige legitimatie.  
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3 Specifiek voor verenigingen en huurders  
 

Met inachtneming van de basisregels en de regels van een bezoek aan onze sportaccommodaties 

kunnen ook verenigingen en overige huurders toegang krijgen tot onze accommodaties tussen 05.00 

uur en 17.00 uur. 

 

Bij het huren van onze accommodatie(s) is de huurder/vereniging verantwoordelijk voor de controle 

en navolging van de regels benoemd in hoofdstuk 2 (regels in en op de sportaccommodaties) voor 

de periode dat zij de locatie gehuurd hebben.  

 

De verenigingen geven les conform de richtlijnen die door de eigen sportbond zijn vastgesteld. 

Daarnaast dienen de huurders vooraf via e-mail klantenservice@sportbedrijf.nl te bevestigen aan 

Sportbedrijf Lelystad dat zij zich committeren aan de regels (genoemd hoofdstuk 2) en de algemene 

basisregels (genoemd in hoofdstuk 1).  

 

Ook geldt dat huurders een coronaprotocol dienen op te stellen. NOC*NSF heeft een basisprotocol 

opgesteld. Deze kunt u gebruiken en vormgeven voor uw vereniging. Daarnaast dient u een 

coronaverantwoordelijke aan te stellen binnen uw vereniging. Deze persoon ziet toe op de 

handhaving van de regels door begeleiders en sporters en spreekt hen hierop aan. Deze persoon 

kan ook begeleiders en sporters met ziekteverschijnselen naar huis sturen.  

 

• Plaats het protocol op de website, zodat het beschikbaar is voor alle leden. 

• Stuur het protocol en de naam van de coronaverantwoordelijke bij de aanvraag naar de 

klantenservice van Sportbedrijf Lelystad, via e-mail klantenservice@sportbedrijf.nl.  

 

 

mailto:klantenservice@sportbedrijf.nl
https://nocnsf.nl/sportprotocol
mailto:klantenservice@sportbedrijf.nl

