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Protocol Sport en 
onderwijs
Endless-Performance werkt toe naar 
een gefaseerde en verantwoorde 
openstelling van de faciliteiten. Naast 
de 1,5 meter maatregel zal Endless-
performance elke nieuwe maatregel 
baseren op de geldende adviezen vanuit 
het RIVM. 

Uitgangspunten 
1. Deze afspraken gelden voor al onze 

sport-onderwijs activiteiten.
2. De afspraken zijn voor sport en 

activiteiten waar geen sprake is van 
contact tussen personen.

3. Het protocol moet helder en 
hanteerbaar zijn voor iedereen binnen 
onze organisatie.

4. Voor specifieke aanpassingen in het 
protocol richten we ons op de 
richtlijnen vanuit het RIVM.

5. Mits nodig zullen we aanpassingen 
etc. aanvragen bij de gemeente die 
voor ons van toepassing zijn.

Protocol Bepalingen 
Voor de ondernemer: 

1. Hygiëneregels hangen bij de ingang van 
de accommodatie en worden binnen 
herhaalt.

2. Regels voor leden staan op de website 
en/of social media.

3. Zorg dat iedereen minimaal 1,5 meter 
afstand tot elkaar kan houden door 
dosering en routing.

4. Er is minimaal personeel aanwezig.
5. Waar nodig zullen we zorgen voor 

mondkapjes, handschoenen etc.
6. Zorg voor maximale hygiëne, vooral de 

deurknoppen en ander 
contactoppervlakken moeten extra 
zorgvuldig gedesinfecteerd worden, 
reinig ook objecten die vaak aangeraakt 
worden zoals prullenbakken en het 
sanitair in de toiletten.

7. Stel iemand aan als aanspreekpunt 
gedurende dienst.

8. Lees duidelijk alle instructies voordat je 
een dienst begint

9. Werk zoveel mogelijk in vaste teams
10. Spreek mensen aan op ongewenst 

gedrag bij overtreding van de regels.
11. Zorg voor handhaving van de regels in 

en rondom het bedrijf.
12. Als er updates komen op de huidige 

afspraken worden deze zo snel mogelijk 
gecommuniceerd.
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Voor de sporters/leden: 

1. Houd minimaal 1,5 meter afstand.
2. Kom alleen op afspraak of reservering.
3. Vermijd het openbaar vervoer.
4. Kom maximaal 10 min voor de 

afgesproken tijd naar de 
accommodatie.

5. Blijf thuis als je een van de volgende 
klachten hebt: neusverkoudheid, 
loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, 
verhoging (vanaf 38 graden).

6. Blijf thuis als iemand in je huis of 
omgeving een van de bovengenoemde 
klachten heeft.

7. Schud geen handen.
8. Volg de aanwijzingen van het personeel 

op.
9. Ga het liefst niet naar het toilet, ga 

voorafgaand van je afspraak van je 
bezoek thuis.

10. Was voorafgaand aan je bezoek je 
handen zorgvuldig met zeep.

11. Betaal alles contactloos (pin of mobiel).
12. Reinig na de training al je gebruikte 

materialen.
13. Blijf niet onnodig hangen en verlaat de

accommodatie direct na de activiteit. 

Voor medewerkers: 

1. Werkzaamheden die thuis gedaan
kunnen worden, worden vanuit huis
gedaan.

2. Houd 1,5 meter afstand.
3. Schud geen handen.
4. Hoest en nies in je ellenboog en

gebruik papieren zakdoekjes.
5. Was je handen meerdere malen per

dienst zorgvuldig met zeep en
desinfecteer ze.

6. Draag eventueel een mondkapje en
handschoenen.

7. Houd spullen en materialen goed
schoon en gebruik, hiervoor
desinfectiemiddelen.

8. Blijf thuis als je een van de volgende
klachten hebt: neusverkoudheid,
loopneus, niezen, keelpijn, lichte
hoest, verhoging (vanaf 38 graden).

9. Blijf thuis als iemand in jou huis koorts
heeft (vanaf 38 graden) en/of
benauwdheidsklachten.

Voor leveranciers: 

1. Houd 1,5 meter afstand.
2. Meld een kwartier voor tijd wanneer je

arriveert.
3. Draag handschoenen.
4. Spreek vooraf waar de spullen

geplaatst worden.
5. Overweeg bezorging tot de deur.
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Aanvulling protocol 
Endless-performance werkt toe naar een 
gefaseerde en verantwoordelijke 
heropening, hierbij nemen we het 
maatschappelijk belang in acht om mensen 
zo snel mogelijk, in een gecontroleerde en 
veilige omgeving, weer te laten sporten en 
bewegen. Als lifestyle & coaching school 
weten wij als geen ander dat de algehele 
fitheid en gezondheid deze periode super 
belangrijk is. Wij zetten ons namelijk 
dagelijks in om mensen te begeleiden naar 
een gezondere leefstijl en fitter en vitaler 
leven. Mensen hebben vitaliteit en 
weerstand nodig om zo gezond mogelijk 
door deze crisis te komen. Daarom is het 
wenselijk dat onze leden zo snel mogelijk 
weer kunnen bewegen. 

Social distancing: 

Het spreiden van de klanten gedurende onze 
lessen en het gehele bezoek. Het 
minimaliseren van het contact tussen klanten 
onderling en tussen medewerkers en klanten, 
we kunnen hierin de 1,5 meter regel 
probleemloos ten uitvoer brengen. 

Uitgangspunten verschillende fase: 

Onderstaande punten zijn op basis van social 
distancing binnen onze organisatie. 

• Veilige omgeving voor alle 
medewerkers en klanten

• Het bieden van een gezonde activiteit
• Naleven van de 1,5 meter maatregel
• Er is nimmer sprake van rechtstreeks 

fysiek contact tussen klant en 
medewerker

• Aanvullende hygiënemaatregelen

Om de uitgangspunten na te kunnen leven, zijn 
de maatregelen in de onderstaande vijf 
clusters verdeeld: 

1. Beheersen bezoekersstroom naar de 
locatie.

2. Veiligheid en hygiëne voor de 
medewerkers.

3. Veiligheid en hygiëne voor de sporters.
4. Regels voor de individuele sporter.
5. Wijze van lesgeven binnen het 

centrum.

Endless-performance werkt met haar 
medewerkers en klanten gefaseerd 
naar de reguliere situatie toe, we 
hanteren daarin drie verschillende 
fases. 

Fase 0 alles gesloten (huidige situatie) 

Fase 1 eerste beperkte opening 

Fase 2 een stap verder 

Fase 3 reguliere opening 

Binnen fase 1 en 2 wordt er aan ons de 
mogelijkheid geboden om onder strikte en 
verantwoorde voorwaarde open te gaan 
om mensen op een veilige manier te laten 
leren en bewegen en aan hun 
gezondheid te werken. 

Het RIVM, het Outbreak Management 
Team, ministeries en/of gemeente 
bepalen wanneer de branche naar de 
volgende fase kan toewerken, dan wel 
maatregelen kan opheffen. De 3 fase 
zijn een richtlijn en kunnen waar nodig 
worden aangepast. 
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Eerste fase 
De voorwaarden in de eerste fase zijn: 

Uitgangspunt 1: beheersen stroom van de 
klanten op weg naar, in en uit ons 
centrum. 

1. Medewerkers weten wie er aanwezig
zijn in het centrum.

2. Inschrijvingen worden online gedaan
via onze applicatie.

3. Er wordt alleen toegang verleend aan
leden, we nemen geen nieuwe leden
aan in de eerste fase.

4. We informeren klanten bij binnenkomst
en via alle online platformen welke
regels er worden gehanteerd voor de
hygiëne.

5.

6.

In het centrum is de richtlijn dat er 1 
persoon per 12m2 van de bruto 
vloeroppervlakte aanwezig mag zijn, 
zodat de onderlinge afstand minimaal 
1,5 meter is.
We hanteren een systeem waarin we 
controleren hoeveel klanten er per 
blok binnen zijn.

7. Iedere klant zorgt ervoor dat hij of zij 
binnen het afgesproken blok aanwezig 
is en na de training weer vertrekt.

8. Rondom het centrum blijven hangen is 
niet toegestaan, we vragen daarom 
ook iedereen niet eerder te komen dan 
de afgesproken tijd.

9. In het centrum wordt visueel duidelijk 
een routing aangegeven, daarnaast is 
er ook doormiddel van een duidelijke 
afzetting of aanduiding zichtbaar 
gemaakt waar 1 persoon mag 
verblijven zodat de 1,5 meter 
gewaarborgd blijft.

10. Het is tijdelijk niet mogelijk om de 
kleedkamers te gebruiken.

11. De toiletgroepen (mannen en vrouwen 
gescheiden) mogen door maximaal 1 
persoon tegelijkertijd worden gebruikt. 
De gebruiker van het toilet reinigt voor 
en na gebruik zelf het toilet met 
schoonmaakspullen die door het 
centrum beschikbaar worden gesteld.

12. Consumpties worden enkel verstrekt uit 
de automaat.

Uitgangspunt 2: veiligheid en hygiëne in 
het centrum. 

1. Het centrum dient op strategische
posities desinfecterende gel te
plaatsen.

2. Het centrum is verantwoordelijk voor
het beschikbaar stellen van
desinfecterende middelen om de
materialen etc. te reinigen.

3. Het centrum maakt looproutes en
scheidingsvlakken om de 1,5 meter te
waarborgen.

4. Deuren blijven openstaan om het
aantal contactpunten te verminderen.

5. Mensen kunnen op drie plekken het
centrum betreden.

6. Alle contactoppervlakken worden
meerdere malen per dag
schoongemaakt, prullenbakken
worden na iedere les gecontroleerd.

7. Tussen elk blok is een half uur ruimte
om alles na te lopen.

Uitgangspunt 3: veiligheid en hygiëne voor 
de medewerkers. 

1. Om de veiligheid van de klanten en 
zeker ook van het personeel te kunnen 
garanderen, is er een overleg vlak voor 
opening en is het protocol beschikbaar 
voor iedereen.

2. Indien nodig is er materiaal 
beschikbaar om de medewerkers te 
beschermen denk hierbij aan 
mondkapjes en/ of handschoenen.

3. Medewerkers komen op eigen 
gelegenheid en mijden het openbaar 
vervoer.

4. Medewerkers zorgen voor een 
uitstekende hygiëne.

5. Ten alle tijden is er minimaal 1,5 meter 
aftand tussen klant en medewerker.
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Uitgangspunt 4: veiligheid en hygiëne 
voor de individuele leden. 

1. Klanten zijn verplicht een handdoek 
mee te brengen.

2. Mensen die vallen in de risicogroep 
kunnen in de eerste fase nog niet bij 
ons sporten.

3. Bij binnenkomst dienen klanten hun 
handen te wassen en gebruik te 
maken van een desinfecteerden gel.

4. Blijf thuis als je ziek bent of in de 
afgelopen 72 uur ben geweest.

5. Volg de aanwijzingen op van het 
personeel.

6. Houdt u aan de regels welke in dit 
protocol staan.

7. Verwijd fysiek contact met anderen in 
het complex.

8. Neem alle meegebrachte zaken
(flesjes etc.) weer mee naar huis.

9. Volg de algemene richtlijnen op van 
het RIVM met betrekking tot het 
minimaliseren van het virus.

Uitgangspunt 5: wijze van lesgeven 
bij Endless-performance. 

1. Er zullen maximaal 8-10 personen per 
les aanwezig zijn, inschrijving kan 3 
dagen van tevoren via de app.

2. Groepstrainingen vinden alleen plaats 
in de groepsgrootte die past binnen de 
geldende afspraken vanuit het RIVM, 
zodat de onderlinge afstand minimaal 
1,5 meter is, dit wordt gewaarborgd 
doormiddel van vlakken op de vloer.

3. Vrij trainen is mogelijk en verloopt via 
inschrijving, er kunnen maximaal 6 
personen trainen in blokken van 2 uur.

4. Tussen elke les zit een half uur ruimte 
om te wisselen.

5. Mensen zijn verantwoordelijk voor het 
schoonmaken van hun gebruikte 
lesmateriaal.

6. In het centrum worden 1-op-1 
behandelingen alleen gegeven met in 
achtneming van de afstand van 1,5 
meter tussen de klant onderling en de 
instructeur/ behandelaar.

Toezicht op klanten: 

De ondernemer is verantwoordelijk voor het 
naleven van de protocollen door de sporters en 
daarop toe te zien. Indien maatregelen niet 
worden nageleefd door klanten, kan Endless-
performance of de trainer deze klant een 
(tijdelijk) gebiedsverbod opleggen dan wel het 
lidmaatschap intrekken. 

Vervolg stappen: 

De volgende fases zullen worden geschreven 
op basis van de richtlijnen vanuit het RIVM. 




