
Kleedkamerprotocol IJssportcentrum Eindhoven 
 

In het land zie je verschillende protocollen op ijsbanen omtrent het gebruik van de kleedkamers en 

douches. Er zijn ijsbanen waar het is toegestaan ( onder voorwaarden ) , er zijn ook ijsbanen waar de 

kleedkamers en douches gesloten zijn ( 18+ ). 

 

Het gebruik van de kleedkamers en douches op het IJssportcentrum voor komend seizoen is op dit 

moment wel toegestaan. Dit echter met een aantal strikte voorwaarden voor de verenigingen en 

gebruikers ( ook de uitspelende teams ). 

 

Wanneer het IJssportcentrum merkt dat de voorwaarden voor het gebruik van de kleedkamer en 

douches niet wordt nageleefd zal alsnog besloten worden deze te sluiten. Dit kan zijn voor 1 specifiek 

team , een vereniging of voor alle gebruikers. 

 

Helaas is het in Eindhoven niet mogelijk om standaard 2 kleedkamers te gebruiken bij trainingen. 

Hiervoor is ons verenigingsbestand te groot. Onder de tribune (de ruimte naast de mammoet) zal 

een extra kleedkamer ingericht worden als omkleedruimte. Deze ruimte dient voor de personen die 

niet meer in de kleedkamer kunnen omdat de maximale bezetting is bereikt. Let op , deze ruimte kan 

niet op slot en er zijn geen douches beschikbaar. Verderop in dit protocol vindt u de maximale 

bezetting per kleedkamer.  

 

Kortom het recht op gebruik van de kleedkamers en de douches ligt in jullie eigen handen. 

 

Voorwaarden gebruik kleedkamers  

 Er zit een maximale bezetting aan de kleedkamers. 

o Alle kleedkamers zijn afgeplakt zodat het duidelijk is waar een zitplaats is. 

 Kruis is geen zitplaats , tussen de kruizen is de zitplaats. 

o VOL = VOL  

o Wanneer u in de aparte ruimte dient om te kleden is douchen niet mogelijk  

 Bij kleedkamers waar 4 douches beschikbaar zijn mogen de 2 middelste niet gebruikt 

worden. ( er mogen dus 2 personen tegelijk in de doucheruimte zijn ) 

 Bij kleedkamer 11 en 12 ( trainingsbaan ) mag douche 1 – 3 ( op de kop ) en 5 gebruikt 

worden. ( er mogen dus 3 personen tegelijk in de doucheruimte zijn ) 

 Na de training dient de kleedkamer zoals de afgelopen seizoenen maximaal 30 min. na de 

training leeg en veegschoon opgeleverd te zijn. Dit vergt dus extra inzet van uzelf inzake het 

sneller douches zodat iedereen de mogelijkheid heeft om binnen 30 min te douchen en  de 

kleedkamer te verlaten. 

 De laatste die de kleedkamer verlaat dient alle klinken en de wasbak en kraan in te spuiten 

met desinfectiespray. Deze vindt u in de kleedkamer en wordt verzorgd door het 

IJssportcentrum. Tevens is er een werkinstructie beschikbaar. 

 Het is niet toegestaan voor ouders/begeleiders om in de kleedkamers te komen ( voor hulp 

bij omkleden van uw kind o.i.d. ). Ook niet in de kleedkamer gang of bij de bestuurskamer. U 

kunt op de tribune plaatsnemen of in de horeca ( zie horeca protocol ). 

 Zoals altijd dient de kleedkamer veegschoon opgeleverd te worden na iedere training en 

wedstrijd. 

 Het is verboden om de belijning te verwijderen of de banken te verplaatsen 

o Wanneer deze kapot is of ontbreekt graag melden bij ijsbaanpersoneel 



Maximale bezetting kleedkamers 
 

Kleedkamer 2 ( Kemphanen 1 )  11 personen 

 

Kleedkamer 3     17 personen 

 

Kleedkamer 4     18 personen 

 

Kleedkamer 5     15 personen 

 

Kleedkamer 6     12 personen 

 

Kleedkamer 7     4 personen 

 

Kleedkamer 8     8 personen 

 

Kleedkamer 10     16 personen 

 

Kleedkamer 11     17 personen 

 

Kleedkamer 12     17 personen  

 

 

Linker kleedkamer tegenover bestuurskamer 3 personen ( 1 op stoel ) (Scheidsrechters) 

Rechter kleedkamer tegenover bestuurskamer 4 personen ( 1 op stoel ) (Dames ijshockey) 

 

Zoals aangegeven wordt er een extra ruimte ingericht om om te kleden. Dit worden 2 gescheiden 

ruimtes , die ook als 1 grote ruimte gebruikt kan worden. Douchen is niet mogelijk in of bij deze 

ruimte en deze ruimte kan niet op slot. Uw waardevolle spullen dient u mee te nemen naar het ijs of 

af te geven bij een bestuurslid of ander persoon. Ook zijn er in de hal kluisjes beschikbaar voor €0.50 

per gebruik.  Het IJssportcentrum is niet verantwoordelijk voor diefstal van uw eigendommen. 

U kunt als vereniging ook besluiten om met heel het team van deze ruimte gebruik te maken om 

geen onderscheid te maken onder de leden m.b.t. douches. Dit dient u dan vooraf kenbaar te maken 

voor welke periode u dit wenst. 

 


