Den Haag, 20 september 2020.

Toegangsbeleid Sportpark Albarda:

STDH heeft met de gemeente Den Haag en de voorzitters van de voetbalverenigingen (RAS en
ODB) gesproken over de toegang tot sportpark Albarda. Gesproken is over:
➢ De overlast van (hang)jongeren,
➢ Corona en bestaande en aanvullende maatregelen.
Afgesproken is dat:
1. Het sportpark geen openbaar toegankelijk terrein meer is.
2. Toegang tot het park beperkt wordt tot leden en bezoekers van
- gebruikers van Turnhal Den Haag
- voetbalvereniging RAS
- voetbalvereniging ODB
De ingang tot het sportpark naast Sporthal Loosduinen is daarom bewerkt zodat het van de buitenen binnenzijde af te sluiten is met het kettingslot (zie foto’s).
Het hek moet tot nader order na het betreden of verlaten van het sportparkt, direct op slot (dus
ook tijdens de trainingen). Wij hopen hiermee naast ongeoorloofde toegang tot het sportpark
(momenteel ook i.v.m. Corona maatregelen) ook de gesignaleerde overlast en vernielingen tegen
te gaan.
Door gymverenigingen zijn Corona-coördinatoren aangewezen.
✓ De Corona-coördinator kan -al dan niet samen met de trainer- bij de poort staan om de
leden + eventueel een vastgesteld aantal ouders (zie tribunebeleid) op te vangen in de
zone die i.v.m. coronamaatregelen reeds eerder is aangemerkt.
✓ De gehele groep kan gezamenlijk het sportpark betreden waarna het hek weer op slot
gaat.
Betreden sportpark via de hoofdingang:
Op wedstrijddagen (zaterdag en zondag om de week) en tijdens evenementen van RAS en ODB
staat er beveiliging bij de hoofdingang van het sportpark. In het kader van coronamaatregelen zijn
op dat moment maximaal 250 (vooraf geregistreerde) mensen toegestaan op het park. Deze
worden voorzien van polsbandjes. De beveiliging laat alleen mensen toe tot het terrein die “op de
lijst staan” en een polsbandje ontvangen / dragen.
-> Turnsters / trainers worden daar (als niet op de lijst) tegen gehouden. Ga met de beveiligers
svp geen discussie aan maar fiets of loop om.
-> Moet er een auto het terrein op: !!stem dit tijdig af!! Zeker wanneer gelijktijdige events of
wedstrijden plaatsvinden bij de voetbalverenigingen moeten we hierover tijdig geinformeerd
worden en met de voetbalverenigingen af stemmen.

Tribunebeleid:

Coronaregels zijn in verband met de tweede golf aangescherpt. Vanuit verschillende verenigingen is
echter verzocht de tribune in de turnhal te openen. We willen ouders en verenigingen hierin
tegemoetkomen. Als STDH hebben we daarom de tribune ingericht in lijn met het 1,5 meter beleid.
Gebruikers van de turnhal zijn zelfs of gezamenlijk (via de aangewezen coronacoördinatoren)
verantwoordelijk voor de handhaving van het beleid/ de richtlijnen, ook op de tribune.

Bij het openstellen van de tribune is het volgende van toepassing:
•
•
•

•

Er zijn 10 zitplaatsen op 1,5 meter beschikbaar, dit is het maximum aantal personen dat op
de tribune is toegestaan!
Bij huur van een halve turnhal/ gezamenlijk gebruik met een ander vereniging heeft iedere
vereniging recht op 5 zitplaatsen.
Verenigingen overleggen intern hoe de verdeling binnen de trainingsgroepen wordt
gemaakt. (Iedere vereniging/groep heeft wel een groepsapp om onderling te regelen wie er
gaat kijken. Met name doordeweeks 16:00 -19:30 uur en zaterdagochtend 9.30-12.00 uur kan
het druk zijn.
Uitgaande van de in de aangescherpte richtlijn benoemde “samenkomst van maximaal 50
personen”, kunnen alléén 10 personen op de tribune plaatsnemen (5 bij huur van een halve
hal) wanneer het totaal aantal personen (turn(st)ers, train(st)ers en toeschouwers samen) de
50 personen niet overstijgt (25 bij huur van een halve hal).

Voor bezoekers gelden de volgende regels:
-

-

-

Bij klachten, kom je niet,
De poort van het sportveld gaat tijdens de training op slot. Het is dus niet mogelijk om
tussendoor het sportveld te verlaten,
Je houdt altijd 1,5 meter afstand van sporters, trainers èn andere aanwezigen op de tribune
die niet tot hetzelfde huishouden behoren,
Je gebruikt de hand-gel bij de ingang van de turnhal,
Volg de looproute naar de tribune (direct rechtsaf naar boven) en loopt op de tribune door
naar een vrije zitplaats,
Gelijktijdig gebruik van de trap in beide richtingen is niet toegestaan, geef elkaar voorrang!
Gelijk tijdig gebruik van de trap in 1 richting is toegestaan met in acht nemen van voldoende/
1,5 meter afstand,
Het is niet toegestaan om stoelen in de hal of op de tribune te verplaatsen,
Staan bij de tribunerand is in het kader van de 1,5 meter niet toegestaan (een te groot risico
voor het handhaven van 1,5 meter op zowel de tribune zelf alsmede in verband met
onderlangs lopende personen).
Na de training verlaat je de tribune volgens de looproute en gaat direct via de uitgang naar
buiten. Bij de uitgang staat eveneens handgel om de handen te wassen. Wacht aan het eind
van de training buiten op de turn(st)er, blijf niet zitten op de tribune tot de turn(st)er klaar is,
maar maak plaats voor een bezoeker van de volgende turngroep.
Het is niet toegestaan om in de hal van de turnhal te wachten op uw zoon/ dochter.

Wij hopen op ieders medewerking én verantwoordelijkheid!
De coronaverantwoordelijke personen van de verenigingen (met gele hesjes) kunnen ouders
instrueren of eventueel verzoeken de turnhal en daarmee het sportpark (begeleiding) te verlaten.
Alleen als we dit samen veilig doen, kunnen we publiek toestaan.
Veel turn en kijk plezier!

