
PROTOCOL BINNEN
SPORTEN

Houd altijd 1,5 meter afstand van medewerkers en sporters.  
Kom alleen of met personen uit hetzelfde huishouden.  
Vermijd zoveel mogelijk het openbaar vervoer om naar de club te
komen.  
Kom niet eerder dan het afgesproken tijdstip naar de club. 
Blijf thuis als jij of iemand uit jouw huishouden een of meerdere van
de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen,
keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°). 
Schud geen handen met medewerkers of andere leden. 
Volg de aanwijzingen van onze medewerkers en stel ze gerust een
vraag als iets niet duidelijk is. 
Ga van te voren thuis naar het toilet en ontsmet je handen bij
binnenkomst.  
Betaal zoveel mogelijk contactloos.  
De bekende looproutes worden gebruikt. Houd op gangen en
trappen altijd rechts aan en houd 1,5 meter afstand tot elkaar. 
Prullenbakken mogen alleen worden gebruikt voor gebruikte
desinfectiedoekjes. Eigen afval vragen we je mee naar huis te nemen.
De prullenbakken worden vijf keer per dag geleegd.  
We vragen je vriendelijk de club na het sporten direct te verlaten via
de aangegeven route.

Deelname werkt op basis van reservering via de Arendse App. 
Voor groepslessen en zwemactiviteiten geldt: per les is in de Arendse
App aangegeven hoeveel mensen kunnen deelnemen. 
Voor fitness geldt: ieder kwartier laten we een maximaal aantal
personen binnen, zodat er volgens de RIVM richtlijnen nooit teveel
mensen binnen zijn. Deze aantallen kunnen per club verschillen.
Je kunt 2 activiteiten vooruit plannen, waarvan maximaal één per
dag.
Kun je niet komen sporten, maar heb je wel een training
gereserveerd? Dan is afmelden verplicht. Na afmelding kun je weer
een nieuwe sessie inplannen.  
Inchecken gebeurt bij de receptie met je trainingssleutel. Voor
binnenkomst lees je de gezondheidscheck en ontsmet je je handen.   

Gedragsregels in en rondom de club 

Fitness, zwemactiviteiten en groepslessen  
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Je volgt de aangegeven looplijnen en aanwijzingen van de
medewerkers. Gebruik van een handdoek is verplicht. 
Na gebruik maak je de materialen die je hebt gebruikt zelf schoon.
Ieder uur wordt er door onze medewerkers extra schoongemaakt en
worden de gebruikte materialen gedesinfecteerd.  
Tussen de cardio-apparatuur zit 1,5 meter afstand. Sommige
apparatuur is afgeplakt. We hebben ervoor gekozen om alle
krachtapparatuur beschikbaar te houden, wat betekent dat je
onderling zelf moet zorgen voor 1,5 meter afstand. Natuurlijk helpen
we je daarbij, maar houd dus zelf die 1,5 meter afstand in acht.
Douches en kleedkamers zijn open vanaf 1 juli. Douches bij het
zwembad zijn geopend vanaf 19 juni (gebruik na zwemactiviteiten).

Wil je voor of na het sporten een kopje koffie drinken? Dat kan:
reserveer daarvoor een plaatsje bij de receptionist. Maximaal 30
personen (exclusief personeel) of aangegeven capaciteit is
toegestaan. Er mogen maximaal 2 mensen aan 1 tafel plaatsnemen
binnen 1,5 meter (huishoudens uitgezonderd). 
Voor plaatsnemen op het terras (indien aanwezig) hoef je niet te
reserveren, maar houd je onderling 1,5 meter afstand (huishoudens
uitgezonderd). 

Kleedkamers, douches en toiletten zijn geopend. Toiletten worden
voor en na gebruik door de gebruiker zelf gereinigd.
Schoonmaakmiddelen worden ter beschikking gesteld en de sanitaire
voorzieningen worden meerdere malen per dag gereinigd. 
Voor de kleedkamers geldt een maximaal aantal gebruikers. Dit
verschilt per club en is terug te vinden bij de entree van de
betreffende kleedkamer.  
Onze sauna’s blijven tot nader bericht gesloten

Fitness, zwemactiviteiten en groepslessen  

Horeca    

Kleedkamers, sauna en douches 
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Klimmen kan alleen op basis van reservering via de Arendse App.
De regel van 1,5 meter afstand is ook bij klimmen van toepassing,
huishoudens en kinderen onder 12 jaar uitgezonderd. In de hal wordt
steeds een touwgroep overgeslagen om op de wand deze 1,5 meter te
kunnen waarborgen. 
Desinfecteren van handen is zowel voor en na het klimmen verplicht. 
Reserveren is voor iedereen mogelijk, als je in ieder geval in het bezit
bent van een diploma Veilig Zekeren (Arendse health club) of een K2-
licentie/Indoor Toprope-diploma of aantoonbare ervaring.  
Voor komende periode zijn we momenteel nog in overleg m.b.t. onze
cursus Veilig Zekeren. In deze cursus moeten we namelijk rekening
houden met 1,5 meter afstand, wat niet altijd even gemakkelijk is.
Meer informatie hierover volgt. 
Klimfeestjes zijn in goed overleg vanaf 1 juli binnen weer mogelijk.
Hierbij worden wel vooraf duidelijke afspraken gemaakt met de
verantwoordelijke van het kinderfeestje. 

Telefonisch reserveren via de receptie.  
Maximaal 5 kindjes per blok van 1,5 uur.  
Kinderen worden bij de kinderopvangruimte overgedragen aan de
medewerker. 

Squash en tennis  

Voor tennis geldt: houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon
buiten jouw huishouden, uitzondering voor kinderen en jeugd tot met 18
jaar tijdens sportactiviteiten. Bij andere activiteiten houden jongeren van
13 tot en met 18 jaar wel 1,5 meter afstand. Dubbelspel is dus i.c.m.
bovenstaande maatregelen mogelijk.

Vrij squashen mag vanaf 1 juli weer zonder leeftijdsbeperking. Buiten de
baan geldt 1,5 meter afstand.  

Klimmen    

Kinderopvang


