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1 Samenvatting 
 

Versie 28 nov 2021: Binnensporten avondsluiting per 28 nov 2021 

• Altijd de basisregels regels toepassen. 

• Niet naar de training komen als je klachten hebt, of als er iemand in het gezin ziek is. 
 
Avondsluiting: 

• Sporten is alleen toegestaan tussen 05.00 en 17.00 uur.  
 
Sporters vanaf 18 jaar: 

• Corona toegangsbewijs verplicht, controle bij binnenkomst. 

• Na het sporten dringend advies om 1,5m afstand te houden. 

• Publiek/ouders niet toegestaan tot de zalen. 

• Bij problemen escaleren naar bestuur en Boa’s 

• In het begin uitgebreid ID en Corona toegangsbewijs checken. Dit herhalen bij nieuwe personen.  
 

Gebruik turnhal Vierhoeven 

• Jongens gebruiken de nooddeur en meisjes en ouders de voordeur.   

• Publiek/ouder is niet toegestaan.  

• De trainer kan deze taak delegeren aan een ouder met een Corona toegangsbewijs. 

• Deur is op slot, behalve voor wisselen van de groepen sporters. 

• Openen na 05.00.  Sportgedeelte is dicht na 17.00 uur.   

• Op tijd de les stoppen ivm de sluitingstijd van de turnhal om 17.00 uur. 

• Groepen die samen trainen in de turnhal zo veel mogelijk bij elkaar houden en zo min mogelijk 
mixen met de andere groepen. 

 
 
De volledige geldige versie staat op de website www.dynamo-roosendaal.nl  

  

  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/basisregels
http://www.dynamo-roosendaal.nl/
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2 Doel Protocol 
 
Met dit Covid-19 protocol van Gymnastiekvereniging Dynamo-Roosendaal regelen we het sporten in 

de Covid-19 situatie om binnen te sporten vanaf 6 november 2021.  

• Voor de vereniging Dynamo Roosendaal, ongeacht waar er gesport wordt. 

• Voor de turnhal Vierhoeven te Roosendaal, ongeacht wie er sport. Dynamo beheert de turnhal. 

 

Dit document is opgesteld als aanvulling op de volgende protocollen in volgorde van meest leidend: 

Gemeente Roosendaal, RIVM,  NOC/NSF, en de KNGU. Deze protocollen worden steeds bijgesteld. 

Dit Dynamo protocol werkt daarom met verwijzingen naar deze protocollen. Als er belangrijke 

wijzigingen zijn, dan wordt dit in een volgende versie opgenomen en gecommuniceerd. De laatst 

geldige versie staat op de website van Dynamo. 

Voor de leesbaarheid worden met ouder de ouder(s) verzorg(st)ers bedoeld, met trainers ook 

trainster etc., met hij ook hij of zij, etc. 

Belangrijkste regels: zie eerste pagina 
 

Daar waar Dynamo in andere zalen sport, worden de regels gevolgd die voor deze andere zalen 

gelden. Daarnaast wordt zoveel mogelijk ook dit protocol gevolgd.   

 

3 Werkwijze  
Het Protocol kent de volgende belangrijke rollen, ieder met zijn taken en bevoegdheden. 

• Sporter en ouder: voorbereiden en sporten volgens het protocol 

• Dynamo trainer: verzorgen van de training binnen de kaders van het protocol 

• Dynamo toezichthouder (Corona verantwoordelijke): bewaken protocol tijdens training  

• Dynamo bestuur: vormgeven en handhaven van het protocol 

• Dynamo Covid-19 contactpersoon: aanspreekpunt voor Gemeente en andere instanties 

 

Daarnaast zijn er nog andere taken om de organisatie in te regelen zoals de Covid-19 coördinatoren 

voor toestellen, huisvesting, schoonmaak. 

 

Escalatie proces:  

Er kan een toezichthouder aangesteld worden door het bestuur die erop toe ziet dat de regels 

worden toegepast. Deze persoon heeft de bevoegdheid om de training stil te leggen. In normale 

situatie let de trainer op het toepassen op de regels.  Als het nodig is wordt door het bestuur een 

aparte toezichthouder aangewezen. Dit is het escalatie proces en is niet standaard nodig bij deze 

versie van het Corona Protocol. 

 
  

https://roosendaal.nl/informatie-over-corona
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport
https://nocnsf.nl/sportprotocol
https://dutchgymnastics.nl/nieuws/gymsport-mag-weer-naar-binnen
http://www.dynamo-roosendaal.nl/nieuws
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4 Processen 
 

Aanwezigheidsregistratie Dynamo-Roosendaal 
“Zorg dat je weet wie wanneer traint zodat er bron en contactonderzoek gedaan kan worden” 

Dynamo werkt met een vast basis rooster welke op de website is vastgelegd. Dit is vastgelegd bij 

secretariaat en bekend bij trainers en sporters die het betreffen. In het ledenbestand staat welke 

sporters in welke groepen waar sporten. De turnhal heeft een specifiek rooster die de bezetting per 

dag aangeeft. Daarnaast hebben de trainers de mogelijkheid om een online aanwezigheidsregistratie 

te gebruiken. 

Hygiënische maatregelen Turnhal Vierhoeven 
• Op de diverse plaatsen is een handwasgelegenheid en desinfectans aanwezig: 

o Sportgedeelte boven in de kijkruimte. Handen wassen daar in de keuken. 

o Bergruimte, handwasgelegenheid in de schoonmaak kast onder de trap. 

o Toiletten, handwas gelegenheid en desinfectans met instructies om na ieder 

toiletbezoek: deurklink, spoelknop en toiletbril schoon te maken. 

• Aparte toiletten voor jongens, meisjes, leiding. 

• Het algemeen wordt het schoonmaken bijgehouden volgens het regulier schema. Dan wordt ook 

de voorraad van doekjes, handschoenen, desinfectans etc. aangevuld.  

• Indien nodig kan de trainer vragen om extra schoon te laten maken door ouders in overleg met 

de schoonmaakploeg. Dit kan ook tijdens de training. 

• De keuken is niet in gebruikt, behalve voor: 

o Het koffiezet apparaat. Deze wordt geleased, periodiek schoongemaakt en door de 

leasemaatschappij periodiek onderhouden. Alleen milieuvriendelijke wegwerpbekers. 

o Spoelbak en schoonmaakmiddelen voor handenwassen en voor schoonmaken. 

o De koelkast voor onder meer icepacks. 

 

In de overige gymzalen en danszalen gelden de regels zoals opgesteld door de eigenaren van deze 

zalen. 

 

  

https://dynamoroosendaal-my.sharepoint.com/personal/erwin_ornek_dynamoroosendaal_onmicrosoft_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ferwin%5Fornek%5Fdynamoroosendaal%5Fonmicrosoft%5Fcom%2FDocuments%2FInfo%20Leiding%2FRooster%20turnhal%20Dynamo%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Ferwin%5Fornek%5Fdynamoroosendaal%5Fonmicrosoft%5Fcom%2FDocuments%2FInfo%20Leiding
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Routing turnhal Vierhoeven 
 

• Indeling turnhal is in segmenten voor turnen dames, turnen heren, en een tumbling gedeelte. De 

groepen turnen heren, dames en tumbling sporten.  

• Dames: hoofdingang voor binnen en naar buiten gaan.  

• Heren: nooddeur of hoofdingang voor binnen en naar buiten gaan. 

• Bij drukke wissels kunnen trainers ertoe besluiten om een harde wissel toe te passen bij 

opeenvolgende groepen. 

• Gang en trap hebben een voorkeurs richting. 

 

Hoofdrouting  

 

 

Ventilatie turnhal Vierhoeven 
 

De turnhal Vierhoeven is voorzien van een ventilatiesysteem met specificaties ruim boven het 

bouwbesluit. Recent is groot onderhoud uitgevoerd. Het systeem is in onderhoud bij derden via de 

Gemeente -Roosendaal. De installatie is voorzien van storingsmeldingen en logsysteem die de 

belangrijkste meetwaarden en bijzonderheden archiveert, onder meer voor ventilatie waarden, filter 

conditie. Deze meetwaarden worden door een Dynamo medewerker wekelijks gecheckt. Zo nodig 

worden afwijkingen direct gemeld naar relevante instanties met aanbevelingen voor acties. 

  

 


