
Van: Glenn Lenaerts <glennlenaerts@houthalen-helchteren.be> 
Date: ma 17 aug. 2020 om 17:14 
Subject: Heropening sporthallen 24/08/2020 
To: Sporthalbeheer <sporthalbeheer@houthalen-helchteren.be> 
Cc: crisiscom <crisiscom@houthalen-helchteren.be>, Luc Melotte <lucmelotte@houthalen-helchteren.be> 
 
 
Beste sportvrienden, 
  
Eindelijk! Na een lange periode van onzekerheid, de gunstige evolutie van het coronavirus in onze 
gemeente en de vele vragen, heeft het gemeentebestuur samen met de crisiscel besloten om de 
sporthallen te openen op maandag 24 augustus 2020. 
  
Elke training/wedstrijd mag doorgaan onder de nodige veiligheidsmaatregelen  

1. De trainer/begeleider(s) verzamelt alle leden van de sportbubbel (max 50 personen) buiten 
aan de sporthal met mondmasker 

 De opzichter laat bubbel per bubbel binnen, iedereen ontsmet de handen aan de 
ontsmettingszuilen 

 De opzichter bespreekt samen met de trainer/begeleider(s) het traject om zich naar de 
sportruimte te begeven en te verlaten 
 

2. De trainer/begeleider(s) tekenen de bezettingslijst af + noteert zijn/haar telefoonnummer. 
 

3. Kleedkamers blijven gesloten tijdens trainingen en worden enkel geopend 
bij wedstrijden waarbij een officiële scheidsrechter door de respectievelijke bond werd 
aangesteld  

 Sporters komen bij voorkeur wel met gewone schoenen naar de sportruimte en doen 
zuivere sportschoenen aan in de sportruimte 

 De Vlaamse sportsector adviseert om geen risico’s te nemen en sportactiviteiten en -
wedstrijden te laten plaatsvinden zonder publiek. Algemeen geldt dat er maximum 100 
toeschouwers toegelaten worden. 

4. Het mondmasker mag enkel tijdens het sporten afgenomen worden, voor elke andere 
verplaatsing binnen de sporthallen is het dragen van een mondmasker verplicht! 

 
5.  Ontsmetten van sportmaterialen: het sporthalpersoneel ontsmet alle gemeenschappelijk 

aangeraakte materialen. De club zelf ontsmet eigen clubmaterialen zoals ballen, eigen 
kegels, ballenrekken, enz … 

  
In de bijlage kan je de affiche m.b.t. de maatregelen raadplegen. 
  
Via de link http://sporthallen.houthalen-helchteren.be/reservations/overview kunnen alle bezettingen nagekeken worden. Indien 
jullie merken dat er voor jullie club een reservatie te veel of te weinig is, gelieve contact op te nemen 
via sporthalbeheer@houthalen-helchteren.be 
  
Via de website van Sport Vlaanderen https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona/ kunnen de huidige 
maatregelen ook geraadpleegd worden. 
  
Wij rekenen op de medewerking van elke club/vereniging/vzw/individuele gebruiker om de 
veiligheidsmaatregelen strikt op te volgen. 
  
Met vriendelijke groeten, 
Team Sporthalbeheer 
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