
 

 

Coronaprotocol verenigingen/gebruikers  
 

Via dit document willen wij u informeren over de geldende corona regels op ons IJssportcentrum. De 

regels en richtlijnen worden besproken voor het bezoek aan- en het gebruik van de accommodatie. 

Het doel hiervan is om de veiligheid van u, en onze medewerkers te waarborgen en samen een 

veilige (sport)omgeving te creëren.  Het protocol is geschreven op basis van de richtlijnen van het 

RIVM , de aanbevelingen van het NOC*NSF en de vereniging kunstijsbanen Nederland. Tevens is 

gekeken naar de werkwijze op collega ijsbanen. Dit protocol kan wijzigen aan de hand van nieuwe 

maatregelen van de overheid of bij constatering van het niet werken/naleven van geldende 

maatregelen. 

Dit document geldt vooralsnog alleen voor het gebruik van de binnenbaan van de accommodatie 

alsmede de kleedkamers , sanitaire ruimten en de horeca. Tevens bent u als vereniging verplicht om 

een eigen protocol voor te leggen aan de gemeente Eindhoven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De vereniging is verantwoordelijk voor de verspreiding van dit document naar hun leden, vrijwilligers 

, trainers, ouders en overige personen die voor de vereniging de accommodatie bezoeken. 

Als bijlage vindt u de geldende looproutes op dit moment. 

Wij gaan ervanuit dat we samen afspraken kunnen maken om op ons IJssportcentrum op een veilige 

en verantwoorde manier te sporten.  

Tot snel ! 

 

IJssporcentrum Eindhoven 

  



Algemene richtlijnen ; 
 

 Gezond verstand gebruiken staat op één ! 

o We leven nu al ruim 5 maanden met de maatregelen en ieder van u kent de regels 

 

 Volg ten alle tijden de aanwijzingen van het personeel 

 

 Blijf thuis bij de volgende klachten in de afgelopen 24 uur bij uzelf of uw huishouden 

o Hoesten 

o (Neus) verkoudheid 

o Koorts  

o Vermoeidheid  

o Positieve Coronatest  

 

 Schud geen handen en vermijd fysiek contact zoveel mogelijk 

 

 Nies en hoest in uw elleboog 

 

 Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze thuis weg 

 

 Gebruik sanitairevoorzieningen alleen ingeval van nood 

o Raak contactoppervlakte zo min mogelijk aan ( klinken , kranen e.d. ) 

 

 Blijf in thuisisolatie bij een positieve coronatest van uzelf , iemand in uw huishouden of personen 

waar u contact mee heeft gehad 

 

 Respecteer de geldende looproutes ( zie bijlage looproute ) 

 

 Kleedkamers en douches zijn beschikbaar onder voorwaarden 

 

 Desinfecteer uw handen bij binnenkomst 

 

 Zorg voor uw eigen beschermingsmiddelen ( mondkapje / handgel etc. ) 

o Desinfectie wordt vanuit het IJssportcenturm verzorgd en aangevuld 

Het kan echter voorkomen dat de desinfectant net leeg is als u binnenkomt 

o Mondkapjes zijn (vooralsnog) geen verplichting vanuit het IJssportcentrum 

 

 

‘’ Zo gaat het goed, zo gaat het beter, 

op 1,5 meter ‘’  



Richtlijnen verenigingen 
 

IJsbaan 

 Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat spelcontact kan. Tijdens trainingen en wedstrijden van 

contactsporten hoeft geen 1.5m afstand gehouden te worden. 

 Gebruik uw eigen waterbidon voorzien van uw naam. 

o Geen water op de baan uitspugen. 

o Fles thuis vullen en niet leeggooien op het ijs of in de accommodatie. 

 Pas 5 minuten voor aanvang training naast de baan plaatsnemen  

o Tussen elke training zit een dweilpauze van 15 min. hierdoor komt u niet in aanraking 

met een ander team of vereniging 

o Is een training opgedeeld met meerdere teams zonder dweilpauze is de 

vereniging/trainer verantwoordelijk voor de wissel. Hierbij geldt eerst het team totaal 

van het ijs voordat het volgende team het ijs mag betreden. Gebruik hiervoor eventueel 

de spelersbanken. 

 Volg de aangegeven looproute naar de kleedkamers en naar de uitgang 

o Bij overtreding van de geldende looproutes kan een ontzegging van de accommodatie 

gegeven worden om de veiligheid van de overige bezoekers en onze medewerkers te 

waarborgen. 

Kleedkamers en douches  

 Personen vanaf 18 jaar houden altijd 1.5m afstand. 

o Kleedkamers zijn voorzien van markeringen  ( VOL = VOL ) 

o Geen ruimte meer dan dient u in de aparte ruimte om te kleden ( geen douche ) 

o In het kleedkamerprotocol vindt u het maximum aantal personen 

 Raak zo min mogelijk klinken en contactoppervlakte aan. 

 Gebruik de douches en toiletten alleen wanneer dit echt nodig is. 

o Thuis douchen na de training heeft de voorkeur 

o Maximale bezetting per kleedkamer vindt u in de bijlage kleedkamerprotocol 

 Er mogen geen ouders aanwezig zijn in de kleedkamers of de kleedkamergang. 

o Heeft uw kind ondersteuning nodig met aankleden zal dit thuis moeten gebeuren. 

 Trainers / bestuur vereniging dienen zo min mogelijk gebruik te maken van de kleedkamers. 

 Schoonmaak na gebruik dient door de vereniging gedaan te worden. 

o Materiaal wordt door IJssportcentrum verzorgd, tevens een werkprotocol 

 

Overige ruimtes binnen de accommodatie 

 Desinfecteer uw handen bij binnenkomst accommodatie 

 Volg altijd de geldende looproutes. 

o Deze staat aangegeven bij binnenkomst 

o Deze vindt u op de deuren van de kleedkamers 

 Ouders kunnen de training vanaf de tribune volgen met inachtneming van 1.5m. 

o Minimaal 3 stoelen tussen elkaar en niet achter elkaar zitten  

o De voorkeur heeft dat ouders niet aanwezig zijn tijdens trainingen 

o Bij openstelling horeca is mogelijk om in de horeca plaats te nemen 

 Hiervoor gelden extra regels , deze vindt u bij het kopje ‘’Horeca’’ 

 Gebruik de openbare toiletten alleen in geval van nood. 

 Volg altijd de aanwijzingen van het personeel 



Horeca 

 Volg altijd de aanwijzingen van het personeel. 

 Volg de geldende looproutes  

o Ingang via balustrade kop ijsbaan ( trainingen ) 

o Ingang via trappenhal tribune ( wedstrijden ) 

 Bestel van achter de coronaschermen uw consumpties. 

o Niet naast het scherm of eronderdoor 

 Betaal contactloos met uw pinpas. 

 Er geld een maximum aantal personen in de horeca. 

o Maximale bezetting in bijlage Horecaprotocol 

 Zitten is verplicht ( ook aan de statafels , er zijn krukken aanwezig ). 

o Reserveren wordt verplicht  ( dit punt wordt nog uitgewerkt i.o.m. bestuur 

vereniging(en)) 

 Houd ten alle tijden 1.5m afstand van elkaar. 

o Ook met het bestellen aan de bar  

 Gebruik de toiletten alleen in geval van nood. 

o Was uw handen nadien  

o Maximaal 2 personen tegelijk in de toiletruimtes 

 Verschuif de stoelen en tafels niet , deze staan speciaal zo op voldoende afstand van elkaar. 

 Kunt u aantonen dat u uit 1 huishouden komt en wenst u met meer personen aan een tafel te 

zitten kunt u dit aangeven bij ons personeel , er zijn extra stoelen beschikbaar. 

o Mits het maximale aantal niet bereikt is ( geldt alleen voor horeca boven ) 

 Wij vragen u bij binnenkomst om uw naam en telefoonnummer achter te laten zodat wij bij een 

eventuele coronabesmetting contact kunnen opnemen. ( 1 pers. Per tafel ) 

 



IJssportcentrum Eindhoven overige 

 Op onze website vindt u nogmaals de richtlijnen die gelden voor een bezoek aan onze 

accommodatie. 

 De richtlijnen zijn in lijn met deze van het RIVM , NOC*NSF en de VKN. 

 Onze huisregels blijven van kracht. 

 Bezoek aan onze accommodatie blijft op eigen risico. 

 Bij binnenkomst wordt de looproutes nogmaals aangegeven. 

o Het niet opvolgen van de looproutes kan leiden tot een ontzegging om de veiligheid van 

de bezoekers en personeel te waarborgen 

 Bij binnenkomst vindt u een samenvatting van de belangrijkste richtlijnen. 

o Raadpleeg altijd ons protocol voor een bezoek aan de accommodatie 

 Aanwijzingen van het personeel dienen altijd opgevolgd te worden . 

 EHBO gevallen dienen door de vereniging zelf opgelost te worden 

o Zorg voor eigen mondkapjes, handschoenen en desinfectie 

o Bij nood zijn deze via het IJssportcentrum te krijgen ( niet medische ) 

 Na gebruik altijd weggooien 

o Ons personeel is aanwezig voor eventuele hulp 

 Neem altijd uw eigen desinfectie mee 

 

 

 

 

Wij gaan ervanuit dat dit protocol duidelijk is voor het gebruik van onze accommodatie. Heeft u 

opmerkingen/aanmerkingen  kunt u dit kenbaar maken via het bestuur van uw vereniging. Zij 

kunnen dan met het IJssportcentrum contact opnemen.  


