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Voorwoord: 
 

Tino Hoogendijk sport & Fitness werkt hard toe naar een gefaseerde en verantwoorde openstelling 

van de faciliteiten die we te bieden hebben. Naast de 1.5 meter maatregel zullen we elke nieuwe 

stap baseren op de geldende de adviezen van het RIVM en NOC NSF.  

Protocol bepalingen 
 

1. Hygiëneregels hangen bij de ingang van de sportaccommodatie en worden in de overige 

ruimtes herhaald.  

2. Regels voor sporters staan op de website vermeld. 

3. Iedereen kan 1.5 meter afstand houden door dosering en routering.  

4. Werkzaamheden waarvan de aard van het werk het toelaat, worden vanuit thuis gedaan. 

5. Waar nodig zal voor persoonlijke beschermingsmiddelen worden gezorgd, ter bescherming 

van het personeel.  

6. Er wordt maximaal voor hygiëne gezorgd, vooral de pinterminal, deurknoppen andere 

contactoppervlakten moeten gedesinfecteerd blijven worden. Reinig ook objecten die 

aangeraakt kunnen worden door sporters.  

7. Coronacoördinator binnen de sportschool is Jim Schuilenburg (zie contactgegevens).  

8. Medewerkers hebben een uitgebreide instructie gehad over de wijze waarop het protocol in 

de verschillende locaties binnen de sportschool moeten worden nageleefd. 

9. De medewerkers zijn geïnstrueerd dat zij sporters moeten aanspreken op ongewenst gedrag 

en overtredingen van de huidige regels.  

10. Wanneer er updates volgen op deze gestelde afspraken zullen de instructeurs zo snel 

mogelijk op de hoogte worden gesteld.  

Contact gegevens 

 

Naam                     : Jim Schuilenburg 

Telefoonnummer: +31(6) 83261546 

Mail      : jim@tinohoogendijk.nl  
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Algemeen  
 

Standaard  
 

Om de veiligheid van iedereen te kunnen waarborgen zullen de door het RIVM, NL Actief en NOCNSF 

gestelde regels van toepassing zijn: 

1. Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop. 

2. Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, 

hoesten, benauwdheid of koorts. 

3. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of 

benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je naar buiten en 

je kind weer laten sporten. 

4. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus 

(COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt 

worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact. 

5. Wanneer er klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts, ga 

dan direct naar huis. 

6. Kom op afspraak of met reservering.  

7. Kom alleen of met personen uit jouw huishouden.  

8. Kom niet eerder dan de afgesproken starttijd naar de accommodatie, zoals in de specifieke 

aanvulling vermeld staat.  

9. Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw 

huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 18 jaar). 

10. Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. 

11. Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet. 

12. Was je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden. 

13. Vermijd het aanraken van je gezicht. 

14. Schud geen handen. 

15. Vermijd het openbaar vervoer.  

16. Indien nodig betaal met pin of contactloos.  
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Medewerkers 
 

1. Werkzaamheden waarvan de aard van het werk het toelaat, worden vanuit thuis gedaan. 

2. Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw 

huishouden. 

3. Schud geen handen en vermijd het contact met je gezicht.  

4. Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. 

5. Was je handen minimaal 6x per dag, volgens de instructie. In ieder geval voor het eten, na 

het toiletbezoek, na het reizen en na het schoon maken.  

6. Deel werkbenodigdheden niet met anderen.  

7. Houd spullen, materieel, gereedschappen en persoonlijke beschermingsmiddelen schoon. Bij 

voorkeur desinfecteren.  

8. Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, 

hoesten, benauwdheid of koorts. 

9. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of 

benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer aan het 

werk.  

10. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus 

(COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt 

worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact. 

11. Wanneer er klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts, ga 

dan direct naar huis. 
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Aanvulling protocol sporten in tijden van corona 
 

Tino Hoogendijk sport en fitness werkt hard toe naar gefaseerd en verantwoordelijk opengaan na de 

sluiten van het bedrijf op maandag 15 maart 2020. Hierbij nemen we het maatschappelijke om 

klanten zo snel mogelijk, in een gecontroleerde en veilige omgeving, weer te laten bewegen. Als Tino 

Hoogendijk sport en fitness weten wij als geen ander: wij zetten ons immers in om iedere dag met 

een lach op het gezicht weer klanten in Vlaardingen en omgeving te begeleiden naar een gezonde 

leefstijl. En juist in deze tijd dat het zo belangrijk is, mensen aan hun mentale en fysieke gezondheid 

te laten werken.  

 

Uitgangspunten  

 

Onderstaande uitgangspunten zijn de basis voor social distancing binnen onze accommodatie: 

1. Een veilige omgeving voor alle medewerkers en klanten van Tino Hoogendijk sport en fitness.  

2. Het bieden van een gezonde en veilige activiteit voor alle doelgroepen binnen Tino 

Hoogendijk sport en fitness. 

3. Het naleven van de 1.5 meter maatregel binnen alle ruimtes van de accommodatie. 

4. Er is alleen in noodsituaties sprake van rechtstreeks fysiek contact, verder is er nimmer 

sprake van fysiek contact voor sporters boven de 18 jaar.  

5. Aanvullende hygiënemaatregelen. 

 

Ventilatie 

 

De rol van ventilatie- en airconditioningsystemen in de verspreiding is nog niet opgehelderd. Het is 

een gegeven dat goede ventilatie verspreiding van virussen, stof en bactericiden verminderd en het 

binnenklimaat comfortabel kan houden. Het is belangrijk dat er continue goed wordt geventileerd 

om de lucht te kunnen verversen.  

Dit betekent dat het uitgangspunt voor Tino Hoogendijk sport & fitness is, om zoveel mogelijk te 

ventileren met buitenlucht.  

 

Triage of gezondheidscheck  

 

Een nauwkeurige gezondheidscheck vooraf, bij sporters en bij medewerkers, het onderlinge afstand 

houden en een consequente opvolging van hygiëne maatregelen vormen de basis. Sporters 

ontvangen informatie voor dat deze welkom zijn bij Tino Hoogendijk sport & Fitness. Medewerkers 

ontvangen deze protocollen voorafgaand aan de heropening van de sportschool voor binnenlessen.  

De gezondheidscheck houdt in dat vooraf goed nagegaan wordt of een sporter/personeelslid gezond 

is, geen enkel begin van klachten heeft die passen bij verschijnselen die betrekking hebben op het 

COVID-19 virus.  
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Meerdere faciliteiten 

 

Dit protocol doet een uitspraak over de beschikbaarheid van toiletten, douches, kleedkamers en 

horeca binnen Tino Hoogendijk Sport & Fitness. Wel wordt er de mogelijkheid geboden om schoenen 

te wisselen.  

Uitwerking maatregelen  

 

Om de uitgangspunten te kunnen waarborgen, zijn de maatregelen in vijf onderstaande bouwstenen 

verdeeld:  

1. Beheersen bezoekstromen naar Tino Hoogendijk sport en fitness. 

2. Veiligheid en hygiëne voor het personeel van Tino Hoogendijk sport en fitness. 

3. Veiligheid en hygiëne voor sporters van Tino Hoogendijk sport en fitness. 

4. Regels voor individuele sporters van Tino Hoogendijk sport en fitness. 

5. Wijze van trainen binnen Tino Hoogendijk sport en fitness en de openbare ruimte.  

In dit plan zullen twee fases centraal staan voor het kunnen regulieren van de klantenstroom op een 

veilige en verantwoorde manier. 

Fase 1 beperkte opening vanaf 1 juli voor binnen.  

Fase 2 reguliere opening. 

Binnen fase 1 wordt de mogelijkheid geboden om onder strikte en verantwoorde voorwaarden open 

te gaan en om mensen op een veilige en verantwoordelijke manier te laten sporten.  

Het RIVM, het OMT, ministerie en/of branchevereniging bepalen wanneer de volgende fase ingegaan 

zou kunnen worden.  
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Fase 1  
 

De voorwaarden in de eerste fase zijn: 
 

Uitganspunt 1 Beheersen bezoekstromen naar Tino Hoogendijk sport en fitness 

 

1. De organisatie van Tino Hoogendijk sport en fitness weet wie er aanwezig zijn in de 

accommodatie, door middel van een reserveringssysteem (Comped-fit). Daarbij wordt dit 

ook voor 4 weken vastgelegd, zodat er een contact onderzoek kan plaatsvinden bij een 

eventuele besmetting.  

2. Tino Hoogendijk sport en fitness informeert bij de ingang onze klanten bij binnenkomst over 

de hygiëneregels binnen de accommodatie via posters banners.  

3. Binnen Tino Hoogendijk sport en fitness is er de richtlijn dat er voor intensieve groepslessen 

1 sporter per 10m2 van de bruto vloeroppervlakte aanwezig mag zijn, zodat de onderlinge 

afstand (tussen sporters, instructeurs of een combinatie van de twee) van 1,5 meter 

gewaarborgd kan zijn.   

Bij minder intensieve groepslessen moet de onderlinge afstand van 1,5 meter gewaarborgd 

kunnen worden.  

4. Tino Hoogendijk sport en fitness hanteert een reserveringssysteem (Comped-fit) als systeem 

dat ervoor zorgt dat er niet meer mensen dan toegestaan aanwezig zijn binnen de 

accommodatie.   

5. Iedere sporter zorgt ervoor dat hij of zij binnen het afgesproken tijdsblok van bijvoorbeeld 1 

of 2 uur de accommodatie betreedt en weer verlaat. Mocht dit in het geding komen zullen de 

instructeurs in samenwerking met de organisatie ervoor zorgen dat de sporter alsnog binnen 

dit tijdsblok vertrekt.  

6. Aankomst op de accommodatie vindt niet eerder plaats dan op het afgesproken 

startmoment. Direct na de training zullen de klanten direct de accommodatie weer moeten 

verlaten.  

7. Binnen Tino Hoogendijk sport en fitness zal overal een duidelijke vorm van afzetting of 

duiding zijn waarbinnen 1 persoon mag sporten om de onderlinge afstand van 1,5 meter 

gewaarborgd te kunnen houden.  

8. Het is binnen Tino Hoogendijk sport en fitness niet mogelijk om gebruik te maken van 

faciliteiten zoals kleedkamers, douches, sauna’s en andere faciliteiten met gelijke strekking 

inclusief de horeca voor onbepaalde tijd.  

9. De toiletten mogen door maximaal 1 persoon tegelijkertijd gebruikt worden. De gebruiker 

reinigt/desinfecteert voor en na gebruik zelf het toilet met schoonmaakspullen die door Tino 

Hoogendijk sport en fitness beschikbaar worden gesteld.  

10. De horecafaciliteit is gesloten, waarbij men alleen de eigen bidon met water mee mag 

brengen. 

11. Instructeurs zijn voor aanvang van de training al op de hoogte gesteld van de klanten die 

komen sporten. Er wordt alleen toegang verleend aan klanten die lid zijn van Tino 

Hoogendijk sport en fitness.  

12. De training zal alleen plaats vinden als de onderlinge afstand (tussen sporters, instructeurs of 

een combinatie van de twee) gewaarborgd kan worden en daarmee geen fysiek contact is.  
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Uitgangspunt 2 Veiligheid en hygiëne voor het personeel van Tino Hoogendijk sport en 

fitness. 

 

1. De toiletten zijn toegankelijk en worden meerdere malen per dag gereinigd. 

2. Tino Hoogendijk Sport & fitness stelt desinfecterende gel beschikbaar bij elke deur om 

klanten de mogelijkheid te bieden de handen te desinfecteren.  

3. Binnen Tino Hoogendijk Sport & fitness is er een duidelijke routing aanwezig waarbij gebruik 

gemaakt wordt van een aparte in- en uitgang per sportzaal.  

4. De deuren zullen indien mogelijk zoveel mogelijk openstaan om contact met deurposten te 

beperken. Aanvullen zullen de deurklinken zoveel als mogelijk gedesinfecteerd worden.  

5. Binnen de sportzalen zullen prullenbakken aanwezig zijn die alleen gebruikt mogen worden 

om de gebruikte desinfectie doekjes in te deponeren. Overig restafval zal door sporters mee 

naar huis genomen dienen te worden.  

 

Veiligheid en hygiëne voor sporters van Tino Hoogendijk sport en fitness 

 

1. Om de veiligheid van het personeel binnen Tino Hoogendijk sport en fitness te kunnen 

garanderen, is een adequate informatieverstrekking van groot belang. Daarom zullen de 

personeelsleden zoveel mogelijk via een groepapp, mailing of direct contact geïnformeerd 

worden.  

2. De bar/receptie personeelsleden dienen telkens de 1,5 meter afstand te houden bij 

pintransacties.  

3. Personeel van de bar/receptie dient gebruik te maken van duidelijke herkenbare 

bedrijfskleding.  

4. Door een goede triage en het nemen van de beschreven maatregelen, is geen extra 

persoonlijke bescherming nodig. De keuze voor het gebruik van niet medische mondkapjes of 

handschoenen ligt echter bij de personeelsleden zelf.  

5. Medewerkers hebben een eigen privéruimte, keuken en toilet waar toe sporters geen 

toegang hebben.  
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Regels voor individuele sporters van Tino Hoogendijk sport en fitness 

 

1. Sporters zijn verplicht een eigen handdoek mee te nemen. Als sporters een bidon willen 

gebruiken zijn ze verplicht deze zelf mee te nemen.  

2. Bij binnenkomst van het sportcentrum is het verplicht om de handen te desinfecteren.  

3. Sporters blijven thuis als ze de afgelopen 72 uur ziekteverschijnselen hebben gehad.  

4. Sporters volgen de aanwijzingen van het personeel op. 

5. Sporters houden zich aan de regels over de aankomst en het vertrek in de omgeving van Tino 

Hoogendijk Sport & Fitness.  

6. Sporters houden zich aan de algemene regels van het RIVM.  

 

 

 

 

Wijze van trainen binnen Tino Hoogendijk sport en fitness en de openbare ruimte 

 

1. Er kan 1 persoon trainen op een cardio-apparaat of een krachtapparaat waarbij de afstand 

van 1,5 meter ten opzichte van een andere sporter/medewerker gewaarborgd is.  

2. In het centrum worden personal trainingen alleen gegeven met inachtneming van de 

afstanden van 1,5 meter tussen sporters onderling en tussen sporter en instructeurs.  

3. Groepstrainingen vinden alleen plaats in een groepsgrootte die past binnen de geldende 

afspraken vanuit het RIVM, zodat de onderlinge afstand van 1,5 geborgd kan zijn.  

 

 Ruimte waarborging  
 

Wij gaan gebruik maken van al onze fitness/groepszalen. Hierbij maken we gebruik van 10m2 

beweegruimte per sporter bij intensieve lessen en 1,5 meter afstand bij semi-intensieve lessen (bijv. 

Yoga, Pilates & Balance)  

 

  Lengte  Breedte  

Fitness   19,2 meter  11,35 meter (217,92m2) 

Functionele trainingsruimte   7,6 meter  5,1 meter  

Totaalaantal vierkante meter   256,68 m2  

 

Voor deze ruimte zouden wij gebruik willen maken tot maximaal 26 personen inclusief onze 

instructeurs voor intensieve lessen. Bij semi-intensieve lessen zal de 1,5 als geldige richtlijn gelden. 

 Lengte  Breedte  

Grote zaal  20meter  10 meter  

Totaalaantal vierkante meter   200 m2  
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Voor deze ruimte zouden wij gebruik willen maken tot maximaal 21 personen inclusief onze 

instructeurs voor intensieve lessen. Bij semi-intensieve lessen zal de 1,5 als geldige richtlijn gelden. 

 Lengte  Breedte  

Total Fitness  14 meter  9,8 meter  

Totaalaantal vierkante meter   137,2 m2  

 

Voor deze ruimte zouden wij gebruik willen maken tot maximaal 13 personen inclusief onze 

instructeurs voor intensieve lessen. Bij semi-intensieve lessen zal de 1,5 als geldige richtlijn gelden. 
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Fase 2  
 

In deze fase zal het centrum weer volledig open zijn, inhoudende: 

1. Alle faciliteiten dan wel geboden diensten/services zijn weer open/toegankelijk. 

2. Geen beperkingen van het aantal bezoekers dat gelijktijdig in het fitnesscentrum aanwezig is.  

3. Groepslessen in de oorspronkelijke groepsgrootte zijn weer mogelijk.  


