Activiteiten kunnen onder de richtlijnen van de gemeente Krimpenerwaard van start gaan. Richtlijnen voor de
organisatie en voor de deelnemer vindt u hieronder. Wij vragen u deze richtlijnen goed kenbaar te maken bij de
deelnemers van uw activiteit. Wij adviseren u de activiteiten zo veel mogelijk buiten te laten plaatsvinden en
houdt u waar mogelijk 1,5m afstand.
Terug naar gedeeltelijke lockdown per 19 november 00.00 uur











Sporten voor volwassenen is alleen toegestaan als het mogelijk is om 1,5m afstand te houden
Het is verboden sport te beoefenen in een groep met meer dan 4 personen
Het verbod geldt niet voor kinderen t/m 17 jaar en voor sporters in instellingen van topsport en
voetballers uit de Eredivisie of Eerste Divisie.
voor binnensporten geldt een maximum van 30 personen per ‘zelfstandige ruimte’. Verschillende
groepjes dienen minimaal 1,5m afstand van elkaar te houden en duidelijk afgebakend te zijn. Groepen
mogen niet met elkaar mengen.
Kinderen t/m 17 jaar hoeven tijdens het sporten geen 1,5 meter afstand te houden
Bij dans- en toneel activiteiten hoeft geen 1,5m afstand te worden bewaard. Na en voor de activiteit
dient dit door 19 jaar en ouder wel te gebeuren.
worden er geen wedstrijden gespeeld
Sportkantines, douches en kleedkamers zijn dicht. Toiletten mogen open. In zwembaden mogen
kleedkamers wel gebruikt worden
Geen publiek bij sportactiviteiten

Overige richtlijnen
 Er hoeft geen 1,5 meter afstand gehouden te worden tussen de kinderen. Wel wordt gevraagd zoveel
mogelijk 1,5 meter afstand te houden tussen de kinderen en de begeleiders.
 Wanneer gebruikgemaakt wordt van materialen, moet voldoende desinfectiemiddelen beschikbaar
gesteld worden door de organisatie.
 Organisaties worden gevraagd tussen iedere activiteit minimaal één kwartier er tussen te plannen, zodat
minder deelnemers elkaars pad kruisen.
 Organisaties zorgen te allen tijde voor beschikbare EHBO materialen en waar mogelijk een AED, dus
niet achter slot en grendel.
 Organisaties instrueren begeleiding over de wijze waarop ze op een verantwoorde en veilige manier
activiteiten kunnen uitvoeren.
 Organisaties communiceren de regels van de locatie met begeleiders en deelnemers..
 Organisaties instrueren begeleiders dat ze deelnemers bij overtreden van de regels moeten aanspreken
op ongewenst gedrag.
 Organisaties zorgen waar nodig voor persoonlijke beschermingsmiddelen voor begeleiders.
 Organisaties hangen de hygiëneregels op bij de ingang van de locatie en in herhaling op het terrein zelf.
 Organisaties zorgen met een duidelijke aanrijroute voor auto’s en fietsen dat begeleiders en deelnemers
de accommodatie op een veilige manier kunnen betreden.
 Organisaties zorgen op het terrein voor een duidelijke routing zodat personen elkaar zo min mogelijk
passeren bij betreden of verlaten van de accommodatie. Houd de 1,5 meter onderlinge afstand in acht.
 Organisaties zorgen waar nodig voor persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaak materialen (water
en zeep en voldoende papieren handdoekjes).
 Organisaties stemmen met de (mede) gebruikers van de accommodatie af op welke wijze het protocol
op de diverse locaties van de accommodatie moet worden uitgevoerd.
 Organisaties volgen in uitvoering van activiteiten zo veel als mogelijk ook het protocol wat is
aangeboden door de bij hun bekende koepelorganisatie. (of koepel organisatie welke het beste aansluit
bij de activiteiten welke worden georganiseerd)
 De organisatie van de activiteit is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de richtlijnen. Gedurende
de activiteit wordt één contactpersoon aangewezen, welke herkenbaar moet zijn als aanspreekpunt en
begeleider is bij de activiteit.
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Bij overtreden van de richtlijnen zijn maatregelen mogelijk zoals het uitsluiten van deelname van
(groepen van) personen tot zelfs het weer sluiten van de accommodatie.
Afgesproken wordt dat organisaties gebruik kunnen maken van hun eigen accommodatie of anders in
eventuele afstemming bij andere organisaties. Bij kleinschalige activiteiten kan ook van openbare sporten spelfaciliteiten gebruik worden gemaakt worden volgens de hierboven genoemde richtlijnen.
Gedurende de activiteiten is de organisatie zelf verantwoordelijk voor de handhaving. Hierbij kunnen de
BOA’s alleen ondersteunen in noodsituaties, maar zij kunnen niet op voorhand worden ingezet.
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