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Beste zwembadgebruiker,
De persconferentie van gisteren dwingt ons tot diverse nieuwe aanpassingen.
Onderstaand in het kort de standpunten die ik gisterenavond ontving van Laco Business Center.
Algemeen
1,5 meter regel duidelijk op locaties.
Route, bij voorkeur eenrichting, duidelijk op locaties.
Mondkapjes bij verplaatsen in de locatie. Voor medewerker verplicht. Voor bezoekers nog
dringend advies in afwachting van definitief standpunt overheid. .
Maximaal 30 personen per zelfstandige ruimte. (inclusief kinderen, exclusief personeel). Zie
definitie zelfstandige ruimte https://www.khn.nl/veelgestelde-vragen/vraag/wat-is-dedefinitie-van-een-ruimte
Maximum geldt niet voor kinderen t/m 17 jaar, mits er geen ouderen in eenzelfde ruimte zijn.
Personeel telt hierbij niet.
Douches worden gesloten. Dit geldt voor alle gebruikers bij alle faciliteiten.
Kleedkamers mogen gebruikt worden in het zwembad. Bij fitness, sporthal en eventuele
andere kleedruimten (bv squash, dojo etc) zijn GESLOTEN.
Verenigingen/gebruikers zwembad/dojo/kegelbanen
Alle verenigingen/gebruikers met gebruiksovereenkomst mogen eigen uren benutten.
Verenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor hun activiteiten en groepen. U kunt meer
informatie vinden op: https://www.vrbn.nl/update-coronavirus/ (Veiligheidsregio Brabant
Noord).
Teamsporten:
Tot en met 17 jaar: geen aanvullende impact.
Vanaf 18 jaar: Maximale groepsomvang 4 personen. Deze personen dienen altijd
onderling de benodigde afstand te bewaren. Deze 4 personen vormen tezamen een
zogeheten ‘bubbel’ en dienen deze bubbel de gehele activiteit (en daarna) niet te
doorbreken (dus niet mengen met andere ‘bubbels’.
Geen teamsport toegestaan voor volwassenen. Geen instructie aan groepen groter dan
4 personen (met onderlinge afstand en ‘bubbel’)
Graag ontvang ik van uw vereniging hoe u op de nieuwe aangescherpte maatregelen gaat
anticiperen.
Ook zijn we benieuwd hoe u uw leden informeert hierover. Wilt u s.v.p. een afschrift van deze
mededeling aan de leden naar me sturen?
Met vriendelijke groet,
José Lambregts
Manager
Feel Fit Center Vught / KidsPlaza Vught
Maarten Trompstraat 32
5262 VM Vught
KvK: 16075928
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