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COVID-19 maatregelen AC TION 
 
Naar aanleiding van de nieuwe protocollen en verordeningen van de overheid, NOC&NSF, 
Atletiek Unie en de Veiligheidsregio zijn de regels voor het gebruik van de accommodatie ook 
versoepeld. Een COVID-19 commissie is druk bezig om alle ruimtes op de accommodatie weer 
toegankelijk te maken met inachtneming van de geldende verordeningen en protocollen. Wij 
verwachten met ingang van donderdag 2 juli de baan, trainingen, clubhuis, kleedkamers en 
krachtruimte weer beperkt beschikbaar te hebben. Omdat we verwachten dat er weer veel meer 
trainingen gegeven worden en veel meer atleten tegelijkertijd op de baan zijn blijven er regels 
van kracht om de gezondheid en veiligheid van alle 600 leden en vrijwilligers van AC TION te 
waarborgen. 
 
Uitgangspunt is en blijft naleving van de algemene richtlijnen van de overheid/RIVM: 
 

● Heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen. 
● Houd 1,5 meter afstand van anderen. 
● Was vaak uw handen. 
● Werk zoveel mogelijk thuis. 
● Vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits. 

Specifiek voor de accommodatie gelden daarnaast de volgende regels: 
● Toegang tot de accommodatie voorafgaand, tijdens en direct na trainingstijden is 

toegestaan. 
● Houd rekening met uw eigen gezondheid en veiligheid en zeker met die van anderen op 

de accommodatie. 
● Jeugd tot en met 17 jaar houdt 1.5m afstand van ouderen. 
● Ouderen van 18 jaar en ouder zorgen voor hun eigen veiligheid bv hygiëne, afstand en 

schoonmaken van materialen voorafgaand aan de eigen training. 
● Wij gaan ervan uit dat iedereen de hygiëneregels van de Atletiekunie naleeft en thuis de 

handen wast voorafgaand aan de training. Als alternatief biedt AC TION handhygiëne 
aan bij de ingang van de accommodatie. 

 

Clubhuis/kantine, krachtruimte en kleedkamers 
Voor elk van deze ruimtes zijn nadere regels uitgewerkt waar iedereen zich aan moet houden. 
Deze zijn zichtbaar bij elke ingang. 
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Trainingsschema 
Tijdens de zomervakantie is er een zomer trainingstijden schema van kracht waarbij zoveel 
mogelijk de oude trainingstijden worden gehandhaafd. Voor Pupillen en D en C junioren is er 
een training per week. 
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Reglement baan 
● Iedereen ouder dan 17 jaar en niet deelnemend aan de training of wedstrijd houdt 1.5m 

afstand en blijft achter de omheining. 
● Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft men geen 1.5m afstand te bewaren tot mede 

atleten. 
● Bij het verlaten van de baan en de accommodatie houdt men rekening met elkaar en 

1.5m afstand. 
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Reglement Krachtruimte 
Gebruik van krachtruimte is toegestaan op voorwaarde dat 

● Gebruikte materialen direct na gebruik hygiënisch gereinigd worden. AC TION 
stelt hiervoor middelen ter beschikking. 

● Maximaal 6 personen van 18 jaar en ouder tegelijk in de krachtruimte aanwezig 
zijn. 

● Voor groepen van atleten tot en met 17 jaar geldt geen maximum. 
● Bij gemengde groepen is het maximum aantal 6 personen. 
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Reglement Kleedruimte 
● Beperk het gebruik van de kleedruimte tot de kortst mogelijke tijd zodat iedereen 

die wil er gebruik van kan maken. 
● De ruimte tussen de geplakte kruisen is beschikbaar voor personen. Daardoor 

zijn er maximaal 9 personen tegelijkertijd toegestaan waarvan maximaal 2 in de 
doucheruimte. 

● Na gebruik moet men de gebruikte kleedruimte reinigen (bv bank, haakjes). 
TION stelt hiervoor middelen beschikbaar. 

● Kort toegang voor ophangen ophalen van kleding etc is toegestaan en mag 
tijdelijk leiden tot een hoger aantal aanwezigen. 

● Het is niet toegestaan zich langdurig op te houden in de gang naar de 
kleedkamers. 
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Reglement Clubhuis/Kantine 
● Voor wat betreft de kantine is de vereniging gebonden aan de regelgeving van 

Koninklijke Horeca Nederland. Volg ten alle tijden de aanwijzingen van het 
personeel op. 

● Er mogen zich maximaal zoveel personen tegelijkertijd gedurende lange tijd 
ophouden als er stoelen en barkrukken zijn.  

● Het is zowel binnen als buiten niet toegestaan het meubilair te verplaatsen. 
● Er is tijdelijk maar een vrijwilliger beschikbaar om uw bestelling op te nemen. 

Heb begrip als het iets langer duurt. 
● Het is niet toegestaan om zich achter de bar te begeven. 
● Breng zelf uw gebruikte materialen terug naar de bar (bij terrasgebruik gaat u via 

de ingang) en verlaat de kantine via een van de twee uitgangen. 
● Zorg voor zo min mogelijk ‘verkeer’ waarbij de 1.5m niet gehandhaafd kan 

worden. 
● Betaal zo veel mogelijk met PIN. 
● Zet uw tas zo dicht mogelijk bij uw zitplaats (kantine is geen opbergplaats). 
● Bezoekers jonger dan 18 jaar gebruiken de jeugdhoek (banken + voetbaltafel) en 

tellen niet mee voor het maximum aantal bezoekers. 
 


	COVID-19 maatregelen AC TION
	Clubhuis/kantine, krachtruimte en kleedkamers
	Trainingsschema
	Reglement baan
	Reglement Krachtruimte
	Reglement Kleedruimte
	Reglement Clubhuis/Kantine

