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De spelregels bij gebruik 
Binnensportaccommodaties 
 

• Fijn als men gebruik 
maakt van het aanwezige 
sport- en spelmateriaal! 
We gaan ervan uit dat de 
gebruiker de spullen weer 
op de daartoe 

aangewezen plek 
terugzet! 

• Houd rekening dat 
nooddeuren vrij zijn en 
vrij blijven!   

• Als men iets knoeit, dan 
ruimt men het op! 

• Douches schoon achter 
laten, lege flacons gaan 
in de prullenbak! 

• Toiletten aub 
doorspoelen! 

• M.b.t de douches, 
toiletten en kleedkamers, 

hierbij ons verzoek om 
een inspectieronde te 

doen voordat men 
weggaat. 

 
 

Meldingen maken over een 
situatie, dat kan per mail; 
melding@sportstichting.org  
Gaarne altijd tijdstip, locatie 
melden en indien mogelijk foto 
toevoegen.  
 

 

Heeft u vragen? 

Neem dan contact met ons 

op 

Sportstichting Sittard-
Geleen 

Postbus 410 
6130 AK Sittard 

 046-4518770 

 
welkom@sportstichting.org 

 
www.sportstichting.org 

www.denieuwehateboer.org 

 
 
 

 

 

Start seizoen 
 
Beste vereniging, sporter, teamgenoot,  

 

We zijn na de zomervakantie weer gestart met sporten in onze 

accommodaties. Het is fijn om iedereen weer te mogen 

verwelkomen. We wensen jullie allen een mooi en sportief 

seizoen toe. 

 

 
 

Corona update 
 
Nederland gaat verder open! Deze week heeft demissionair 

minister president Mark Rutte verdere versoepelingen  

aangekondigd. Vanaf 25 september a.s. gaan onderstaande 

versoepelingen in: 

 

Evenementen, zoals festivals, feesten en professionele 

sportwedstrijden 

• Buiten: geen maximaal aantal bezoekers. 

• Binnen met vaste zitplaats: geen maximaal aantal bezoekers. 

• Binnen zonder vaste zitplaats: maximaal 75% van de reguliere 

capaciteit. Toegestaan tot 0.00 uur. 

Sportkantines 

• Open tussen 6.00 uur ’s ochtends en 0.00 uur ‘s avonds. 

• Entertainment toegestaan. 

• Geen maximaal aantal bezoekers. 

• Voor alle horeca en dus ook sportkantines en buitenterrassen geldt 

dat een coronatoegangsbewijs verplicht is voor iedereen van 13 jaar 

en ouder. Dit geldt dus ook voor zwembaden, tennishallen, 

golfaccommodaties, enzovoorts; 

• Voor sporten in de horeca (bowling, biljarten, darts, bridge, schaken 

e.d.) geldt dus eveneens dat een coronatoegangsbewijs voor 13+ 

verplicht is; 

• Voor buitensportevenementen op doorstroomlocaties geldt dat voor 

horecavoorzieningen in bijvoorbeeld tenten langs een fiets- of 

wandelparcours in overleg met de gemeente bepaald moet worden 

of een coronatoegangsbewijs daarvoor noodzakelijk is. 
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Heeft u vragen? 
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op 

Sportstichting Sittard-
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Postbus 410 
6130 AK Sittard 

 046-4518770 
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www.sportstichting.org 
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Basisregels blijven, dus de poster(s) niet verwijderen 

• Was vaak uw handen. 

• Hoest en nies in de elleboog. 

• Geef niemand een hand. 

• Bij klachten: blijf thuis en laat u testen bij de GGD. 

• Zorg af en toe voor frisse lucht in huis. 

• Houd 1,5 meter afstand van anderen. 

Dat hoeft niet meer, maar is nog steeds verstandig. 

 

Houd de websites van het RIVM, Rijksoverheid en het NOC-NSF 

in de gaten voor de laatste updates en adviezen. 

mailto:welkom@sportstichting.org


   

 


