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Omdat badmintonnen tijdens Coronatijd niet hetzelfde is als normaal, zijn er een paar belangrijke 

regels en protocollen waar we ons aan moeten houden. Dit geldt voor iedereen! Net zoals de 

Overheid rekenen wij op de verantwoordelijkheid van de leden en bezoekers om de regels op te 

volgen. 

 

Voor het betreden van de sporthal zal bij alle spelers en bezoekers vanaf 18 jaar het Corona 

Toegangs Bewijs (CTB) gecontroleerd worden. Mensen zonder groen vinkje mogen helaas de 

sporthal niet betreden. Uitgezonderd zijn: vrijwilligers/trainers/scheidsrechters die voor hun functie 

in de sporthal moeten zijn en spelers en begeleiders (coaches, managers, etc.) van Eredivisie teams.  

 

Eenmaal binnen is het dragen van een mondkapje en het houden van 1,5 meter afstand houden niet 

meer verplicht.  

 

Publiek/bezoekers zijn ook toegestaan en hoeven niet meer rond dezelfde afgebakende zitplaats te 

blijven.  

 

De kantine zal gesloten helaas blijven, daarom zal het binnenkomen en verlaten van de sporthal via 

de zij-ingang (bij BeeS-Sport) blijven gebeuren. Houdt rechts aan om iedereen voldoende ruimte te 

geven. Nazitten is mogelijk bij onze achterburen, de Impact Boulderhal, binnen de gestelde tijden 

voor horecazaken.    

 

Gebruik van de kleedkamers en douches is toegestaan. 

 

Hieronder een opsomming van de richtlijnen waar elke speler/bezoeker zich aan dient te houden: 

 

a) Blijf thuis bij klachten (verkoudheid, koorts, hoesten en benauwdheid) en kom niet in aanraking 

met je medespelers. Volg altijd de algemene richtlijnen van het RIVM. Zie hiervoor ook de 

richtlijnen die zijn opgesteld door BV Almere op de website.  

b) Spelers/bezoekers komen de sporthal binnen via de zij-ingang van de hal waarbij waar mogelijk 

afstand gehouden wordt.  

c) Bij de ingang zal je Corona Toegangs Bewijs (CTB) gecontroleerd worden.  

d) Telborden kunnen worden gebruikt. Echter als iemand dit niet prettig vindt, gebruik dan een app 

op je mobiele apparaat om de score bij te houden (bijv. Badminton Umpire Score Keeper).  

e) Gebruik van kleedkamers en douches is toegestaan.  

f) De kantine is gesloten.  

g) De zaal wordt via dezelfde deuren verlaten.   


