
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Algemeen protocol verantwoord binnen sporten in 
accommodaties van de gemeente Amsterdam 
 

Datum: 14-08-2020 

 

Inleiding 

U of uw vereniging huurt een ruimte in een van sportaccommodaties van de gemeente 

Amsterdam. De gemeente heeft een algemeen protocol verantwoord sporten opgesteld. Het 

doel van dit protocol is verantwoord sporten mogelijk te maken voor u als huurder en voor de 

bezoekers.  

 

Algemeen 

Volg de routing- veiligheids- en hygiëneregels die voor iedereen gelden. Deze zijn zichtbaar 

bij de ingang van de accommodatie en zijn bij dit protocol meegestuurd. 

 

Op de sportlocatie is een verantwoordelijke persoon van de organisator als aanspreekpunt 

voor een beheerder (bijvoorbeeld een trainer, begeleiders, etcetera) aanwezig. 

 
Voor alle sporten geldt dat het aantal sporters en begeleiders per sportactiviteit niet groter is 
dan noodzakelijk voor de sportactiviteit (training, oefenwedstrijd, wedstrijd). 

 

Sporters mogen maximaal 10 minuten voor aanvang van de activiteit aanwezig zijn en gaan 

na afloop direct weg. Houd hierbij rekening met de eventuele huurders voor en na uw 

huurperiode en betreed het sportveld of de sportzaal pas als de vorige huurders klaar zijn en 

uw huurtijd is begonnen. 

 

Hygiëne  

Kom zoveel mogelijk in sporttenue naar de accommodatie en douche het liefst thuis. Alle 

kleedkamers en douches van de sportaccommodaties zijn opengesteld. Voor 18 jaar en ouder 

geldt 1,5 meter afstand tot elkaar.  

 

Neem je eigen handdoek, bidon en eventueel ander sportmateriaal mee. 

 
Reinig materiaal van de sportaccommodatie na afloop en gebruik vooral je eigen spullen.  

 

 
Publiek 
Wedstrijden, toernooien en evenementen zijn toegestaan, zowel binnen als buiten.  
 
Bij wedstrijden, toernooien en evenementen mag publiek aanwezig zijn. Daarbij geldt dat 
toeschouwers 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden. 
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Voor toeschouwers gelden maximum aantallen, houd er rekening mee dat als sporters, 
officials en betrokken vrijwilligers klaar zijn met hun wedstrijd zij tellen als toeschouwer, tenzij 
ze de locatie verlaten.  
 
Toeschouwers mogen hun stem niet verheffen of schreeuwen. 
 
Voor binnensporten gelden maximum aantallen van 100 toeschouwers (let op: dit kan ook 
minder zijn als de zaal kleiner is) zonder reservering en een gezondheidscheck. Op de tribunes 
staat aangegeven welke plaatsen beschikbaar zijn. Verwacht u op piekmomenten meer dan 
100 toeschouwers, registreer deze en doe een gezondheidscheck.  
 
  
Combineert u binnen- en buitensporten? Bij buitensporten geldt een maximum aantal van 250 
toeschouwers zonder reservering en gezondheidscheck. Verwacht u op piekmomenten meer 
dan 250 toeschouwers, registreer deze en doe een gezondheidscheck. 
 
 
 
Wat doet de gemeente 
 
De regels voor sporters staan bij de entree van de sporthal duidelijk leesbaar opgesteld. U 
ontvangt deze regels ook als pdf bij uw reservering.  
 
Op de accommodaties zijn looprichtingen aangebracht en zitplaatsen afgekruist.  
 
Er is voldoende ontsmettingsmiddel aanwezig om bij binnenkomst de handen te ontsmetten 
en om gebruikte materialen te ontsmetten.  
 
De gemeente draagt zorg voor de ventilering van de binnenruimtes.  
 
In overleg met sportaanbieders, beheerders en exploitanten reguleert de gemeente het 
gebruik en bezettingsschema, zodat de sportlocatie niet te druk wordt.  
 
Als organisator bent u verantwoordelijk voor de naleving van afstands- en hygiëneregels van 
de Rijksoverheid en naleving van dit protocol. Als de sporters of u als huurder zich niet houden 
aan het protocol, dan wordt u gewaarschuwd door de beheerder. Als dat nodig blijkt, wordt 
de activiteit direct stopgezet en de lokale politie ingeschakeld.  
 
Vragen of opmerkingen? 
Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met Sportpunt via 020 624 1111 of 
sport@amsterdam.nl. 
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