Protocol buitenzwembaden Schagen Actief

Zwembad De Veersloot, te Dirkshorn
&
Maarten van der Weijdenbad, te Warmenhuizen

Opgesteld onder verantwoordelijkheid van:
Schagen Actief B.V.
Wielewaal 8
1742 GC Schagen

Inleiding
Zwemmen zorgt voor plezier, veiligheid en fitheid. Om de zwembaden weer veilig open te kunnen
stellen voor publiek, heeft de zwembranche een sectorbreed gedragen protocol opgesteld: het
Protocol Verantwoord Zwemmen. Dit protocol is opgesteld in samenwerking met relevante partijen in
de zwembadsector en is op 8 mei jl. gepubliceerd. Dit protocol biedt handvatten voor ons als
beheerder om maatregelen te treffen om de beide buiten zwembaden in Schagen die wij beheren, op
een goede en veilige manier open te stellen voor het publiek. In eerste instantie zullen wij enkel
abonnementhouders toegang verlenen om grip te houden op de bezoekersstromen. Na enkele weken
verwachten we middels online kaartverkoop ook losse toegangskaarten te kunnen gaan verkopen. Dit
gaat gepaard met een systeem om in de gaten te houden hoeveel mensen op het terrein zijn, in welke
leeftijdscategorie (t/m 12 / 13 en ouder) en het monitoren van de naleving van de 1,5-meter regel. Dit
kunnen we in eerste instantie testen met de groep abonnementhouders, zodat het opgeschaald kan
worden naar een grotere groep bezoekers.
Wij stellen alles in het werk om zo snel als het verantwoord kan, zwemmen weer mogelijk te maken
voor de inwoners van Schagen. We volgen daarbij de maatregelen die worden opgelegd door zowel
de regering als het RIVM nauwlettend. In het belang van veiligheid en gezondheid blijven de daartoe
aangewezen overheidsinstanties toezien dat ook met het COVID-19 virus in omloop zwemmen binnen
de gestelde verantwoordingsnormen valt.
Schagen Actief beheert twee buitenzwembaden in de gemeente Schagen:
Zwembad De Veersloot (buitenbad)
Voorpolderweg 2B
1746 BA Dirkshorn
Zwembad Maarten van der Weijdenbad (buitenbad)
Oostwal 31
1749 XK Warmenhuizen
De opening van deze zwembaden is als volgt gepland:
Maandag 18 mei: zwembad De Veersloot
Vrijdag 22 mei: Maarten van der Weijdenbad
Naleving protocol
In het belang van de volksgezondheid vragen wij van alle zwemmers, het zwembadpersoneel en
bezoekers van onze zwembaden om onderstaande maatregelen na te leven, uit te voeren en/of te
handhaven. Bij het niet of niet juist naleven van dit protocol, kan het management van Schagen Actief
de veiligheid en gezondheid van haar bezoekers en medewerkers niet meer garanderen, met als gevolg
dat tot (tijdelijke) sluiting van een zwembad kan worden overgegaan.
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Contactgegevens
Management
Hoofd Zwemzaken
Susanne de Zwart
s.dezwart@schagenactief.nl

Hoofd Operaties
Silvie Mensink
s.mensink@schagenactief.nl

Directie en eindverantwoording
Ramon Lambert
r.lambert@socialleisure.nl
Communicatie
Anouk van Zoonen
a.vanzoonen@schagenactief.nl
Coronaverantwoordelijke
Iedere dag zal binnen een accommodatie een coronaverantwoordelijke worden aangewezen. Deze
persoon rapporteert incidenten en bevindingen dagelijks aan het management.
Voornoemd management blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor het opstellen van dit protocol
en een correcte naleving en handhaving van de in dit protocol opgenomen maatregelen.
Versie
Als gevolg van het opleggen of wijzigen van maatregelen van overheidswege, door de veiligheidsregio
en/of de gemeente Schagen, of door gewijzigde inzichten onzerzijds, kan dit protocol aangepast
worden. Op onze website zullen wij te allen tijde de meest actuele versie van dit protocol beschikbaar
stellen en daarbij aangeven welke versie de meest actuele is. In de voetnoot staat duidelijk herkenbaar
een versienummer.
Onderstaand lichten wij eerst de algemene maatregelen toe, waarna wij de locatiespecifieke
maatregelen zullen toelichten.
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Samenvatting
Dit document bevat de locatie specifieke protocollen voor de buitenbaden van Schagen Actief. Met
het volgen van deze protocollen, zijn wij ervan overtuigd dat we op een veilige manier invulling kunnen
geven aan de voorschriften vanuit de overheid en het RIVM om de verspreiding van het COVID-19 virus
te voorkomen.
De voorschriften en maatregelen die we nemen, zijn een uitwerking van het door de sector opgestelde
‘Protocol Verantwoord Zwemmen’. Uiteraard wijken we op geen enkel punt in negatieve zin af van dit
protocol, op een aantal punten gaan we zelfs verder dan het protocol voorschrijft. Ook hebben we
gekeken naar maatregelen en openstelling van andere zwembaden in de Veiligheidsregio.
MvdW
Max aantal bezoekers
waarvan 13jr en ouder

Veersloot
500
50

150
30

Routing
Omgang met geld
Toegang

Banenzwemmen (max. 17)
Aquasporten (max. 24)
Leszwemmen
Recreatief zwemmen
Ja, middels hekken en linten
Pin only
Initieel alleen abo.houders

Banenzwemmen (max. 24)
Aquasporten (max. 28)
Leszwemmen
Recreatief zwemmen
Ja, middels hekken en linten
Pin only
Initieel alleen abo. houders

Beperkingen op baden

Ja, instructiebad alleen ouders
+ kind zonder diploma

Nee

Kleedruimte open

Alleen wisselcabines, conform
sectorprotocol

Alleen wisselcabines, conform
sectorprotocol

Sanitair

2 toiletten (1M, 1V), geen
douche, conform Protocol
Verantwoord Zwemmen

2 toiletten (1M, 1V), geen
douche, conform Protocol
Verantwoord Zwemmen

Hygiëne

Kleedruimte + sanitair ieder
uur reinigen/desinfecteren
(1x/dag Protocol Verantwoord
Zwemmen)

Kleedruimte + sanitair ieder
uur reinigen/desinfecteren
(1x/dag Protocol Verantwoord
Zwemmen)

Activiteiten
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Preambule
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Deze afspraken gelden voor alle activiteiten in de zwembaden van Schagen Actief. De
locatiespecifieke maatregelen gelden alleen voor de bedoelde locatie. De maatregelen vloeien
voort uit het sectorbrede ‘Protocol Verantwoord Zwemmen’. Deze is als Bijlage 1 toegevoegd aan
dit document.
Uitgangspunt is dat de maatregelen helder en hanteerbaar zijn voor alle medewerkers,
zwembadgebruikers en bezoekers.
Voor specifieke maatregelen wordt verwezen naar de voorlichting op de locatie.
Medewerkers, zwembadgebruikers en bezoekers houden zich te allen tijde aan de RIVMrichtlijnen.
Schagen Actief maakt afspraken zichtbaar op de locatie en communiceert hier actief over via
verschillende kanalen (website, social media, nieuwsbrieven, flyers op locatie, etc.).
Het huishoudelijk reglement van het betreffende zwembad blijft altijd van toepassing. Dit
protocol is een aanvulling op het huishoudelijke reglement.
We verwijzen naar het ‘Advies voor tijdelijke aanpassingen reanimatie richtlijnen in verband met
de COVID-19 pandemie’. Deze is als Bijlage 2 aan dit protocol toegevoegd.
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Veiligheid en hygiëne in en om het zwembad – geldend op iedere locatie
Onderstaande regels omtrent veiligheid en hygiëne gelden voor iedereen in en om onze locaties (op
basis van Richtlijnen RIVM).
Algemene voorschriften
• Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt:
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft.
Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten.
• 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
thuis blijven tot 14 dagen na het laatste moment waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg
hierin het advies van de GGD).
• Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en dit
in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld.
• Blijft thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het
nieuwe coronavirus is vastgesteld.
• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
• Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor
kinderen tot en met 12 jaar onderling).
• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. Binnen een zwembad is het gebruik
van papieren zakdoekjes overigens niet altijd mogelijk. Was in dat geval handen en armen direct
na het hoesten of niezen met water en zeep.
• Ga voordat je van huis vertrekt, thuis naar het toilet. Gebruik het toilet in het zwembad alleen als
het echt niet anders kan.
• Doe thuis je zwemkleding aan onder je gewone kleding.
• Was voorafgaand aan en na het zwembadbezoek je handen met water en zeep, minimaal 20
seconden.
• Was de handen met water en zeep als je handen mogelijk besmet zijn: na het aanraken van
objecten waar veel mensen aanzitten (deurknoppen, pinapparaten, afstandsbediening, etc.); na
een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus.
• Vermijd het aanraken van je gezicht.
• Schud geen handen.

Protocol Verantwoord Zwemmen, Schagen Actief. Versie 13 mei 2020 17.00uur

Voorschriften voor medewerkers
1. Werkzaamheden waarvan de aard van het werk het toelaat, worden vanuit huis gedaan.
2. Houd te allen tijde 1,5 meter afstand. Jij bent het voorbeeld voor anderen!
3. Schud geen handen.
4. Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekje.
5. Was je handen volgens de instructie. In ieder geval direct na binnenkomst, voor het eten, na
toiletbezoek, na het schoonmaken en voordat je weer naar huis gaat.
6. Deel je (werk)benodigdheden niet met anderen. Reinig met een schoonmaakmiddel bij start van
je dienst. Hanteer de voorschriften m.b.t. gebruik en schoonmaak van materialen.
7. Anders dan in een dreigende situatie, maak je als medewerker op geen enkel moment fysiek
contact met collega’s, bezoekers en/of zwemmers.
8. Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt:
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
9. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft.
Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten.
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 waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg
hierin het advies van de GGD).
11. Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en dit
in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld.
12. Blijft thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het
nieuwe coronavirus is vastgesteld (middels een laboratoriumtest).
13. Ga direct naar huis wanneer er tijdens het geven van instructie (zwemles, aquasport) klachten
ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
14. In sommige gevallen is het noodzakelijk, bv. bij EHBO-handeling, dat je als medewerker binnen de
1,5 meter van de zwemmer komt. Maak daarbij waar mogelijk gebruik van de PBM’s die
beschikbaar zijn.
Voorschriften voor leveranciers
1. Houd te allen tijde 1,5 meter afstand.
2. Laat van tevoren weten wanneer je op een locatie aanwezig zult zijn.
3. Maak vooraf duidelijke afspraken over de wijze van (af)levering.

Protocol Verantwoord Zwemmen, Schagen Actief. Versie 13 mei 2020 17.00uur

Voorschriften voor zwemmers
1. Houd de door het RIVM voorgeschreven afstanden aan. Thans 1,5 meter voor personen ouder
dan 12 jaar.
2. Neem je abonnementspas mee; geen pas mee is geen toegang. Bij verkoop dagkaarten, geldt dat
een dagkaart ook een geldig entreebewijs is.
3. Kom alleen op vooraf besproken tijden (indien van toepassing).
4. Kom alleen of kom met personen uit jouw huishouden.
5. Kom met persoonlijk vervoer: zoals te voet, met de fiets of auto.
6. Kom niet eerder dan 10 minuten voor de afgesproken starttijd naar de accommodatie.
7. Volg altijd de aanwijzingen van de medewerkers van Schagen Actief op.
8. Ga voorafgaand aan het zwembadbezoek thuis naar het toilet; probeer toiletbezoek op onze
locaties zoveel mogelijk te voorkomen danwel te beperken.
9. Trek thuis je badkleding aan. Op een aangeduide locatie in het zwembad hoef je als zwemmer
alleen de ‘overkleding’ uit te trekken en in een meegenomen sporttas mee te nemen naar een
aangewezen plek, inclusief schoenen. Na het zwemmen kan je jezelf omkleden in de daartoe
aangewezen ruimtes.
10. Was voorafgaand aan en na afloop van het zwembadbezoek je handen met desinfectans of water
en zeep (minimaal 20 seconden).
11. Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijke minimum.
12. Betaal met pin of contactloos (pin of mobiel). Let op: contant geld (zowel muntgeld als briefgeld)
wordt niet geaccepteerd.
13. Beperk gebruik van niet noodzakelijke ruimten in de accommodatie (deze zijn afgesloten).
14. Douche thuis voor en na het zwemmen.
15. Verlaat direct na het zwemmen de accommodatie zo spoedig mogelijk via de routing naar de
aangewezen uitgang.
16. Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt:
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
17. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft.
Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
18. 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 waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg
hierin het advies van de GGD);
19. Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en dit
in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld;
20. Blijft thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het
nieuwe coronavirus is vastgesteld;
21. Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts
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Algemene maatregelen – geldend op iedere locatie
Onderstaand een overzicht van de algemene maatregelen die wij hebben getroffen op onze locaties.
Voor de volledigheid: deze zijn gebaseerd op de adviezen in het Protocol Verantwoord Zwemmen.
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.

14.

De hygiëneregels hangen duidelijk zichtbaar bij het betreden van de zwembaden en worden
binnen meermaals herhaald (o.a. bij kleedkamers en toiletten).
De regels voor medewerkers, zwembadgebruikers en bezoekers staan op de website en worden
actief naar specifieke gebruikersgroepen gecommuniceerd.
Op de locaties gelden beperkingen in het aantal personen van 13 jaar en ouder en in het totaal
aantal aanwezige personen. Door dosering en routering, maken we het mogelijk dat iedereen
1,5 meter afstand tot elkaar kan houden. Waar nodig om deze afstand te kunnen waarborgen,
worden 1-richting looproutes ingesteld. Zie hiervoor ook de locatiespecifieke maatregelen.
Niet noodzakelijke ruimten in de accommodaties worden afgesloten. Dit betreft in ieder geval
gezamenlijke kleedruimtes en een deel van de toiletten.
Ieder zwembad hanteert een systeem dat voorkomt dat er meer mensen dan toegestaan
aanwezig zijn, zoals fysiek tellen, een reserveringssysteem of een pasjesblokkering. De wijze
waarop dit plaatsvindt, kan in de weken na opening wijzigen. Dit zal vooraf helder via diverse
kanalen worden gecommuniceerd.
Werkzaamheden waarvan de aard van het werk het toelaat, worden vanuit huis gedaan.
De vigerende schoonmaakprotocollen worden strikt en controleerbaar nageleefd.
Per locatie wordt gedurende openingstijden minimaal 1 persoon aangewezen als
‘coronaverantwoordelijke’. Deze persoon ziet toe op de naleving van hetgeen in dit protocol is
gesteld.
De coronaverantwoordelijke kan in overleg met het management bepalen om (groepen van)
personen toegang te ontzeggen tot de accommodatie.
Alle medewerkers ontvangen een uitgebreide instructie over de wijze waarop het protocol in de
diverse locaties wordt uitgevoerd.
Bezoekers worden door medewerkers van Schagen Actief aangesproken op ongewenst gedrag
bij overtreding van de regels. Bij herhaaldelijk ongewenst gedrag, kunnen maatregelen worden
genomen tegen de overtreder(s).
De medewerkers zijn geïnstrueerd over de wijze waarop ze op verantwoorde en veilige manier
hun werkzaamheden kunnen uitvoeren.
De huisregels blijven onverkort van kracht. Dit protocol geldt als aanvulling op de huisregels.
Daar waar conflicten ontstaan tussen de huisregels en dit protocol, zal dit protocol voorgaan op
de huisregels.
Handenwasgelegenheden en toiletten zijn beperkt open. Deze worden meermaals per dag
gedesinfecteerd, evenals oppervlakken die regelmatig (kunnen) worden aangeraakt door
bezoekers en medewerkers van onze locaties. De niet essentiële ruimten zullen worden
afgesloten. EHBO-middelen, AED, etc. zijn te allen tijde gemakkelijk toegankelijk en voorzien van
de noodzakelijk Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s).

LET OP: in al onze accommodaties kan betaling alleen plaatsvinden middels een pintransactie (pin of
contactloos met pas of mobiel). Muntgeld en/of briefgeld wordt niet geaccepteerd!
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Routing/aanmelden:
1. De route van aankomst en vertrek in het zwembad is duidelijk zichtbaar.
2. Na afloop van het zwemmen wordt iedereen verzocht de accommodatie zo spoedig mogelijk te
verlaten.
3. In de accommodatie zijn 1,5 meter zones en routes aangegeven. De routing wordt dusdanig
bepaald dat bezoekers elkaar niet of zo min mogelijk kruisen.
4. Inchecken (indien noodzakelijk) gebeurt bij de receptie doordat de deelnemer zichzelf kenbaar
maakt en de receptionist(e) dit controleert. Er is absoluut geen fysiek contact. De bezoeker
scant zelf zijn deelnemerspasje.
5. Iedere accommodatie hanteert een systeem dat voorkomt dat er niet meer mensen dan
toegestaan aanwezig zijn, zoals fysiek tellen, een reserveringssysteem of een pasjesblokkering.
Omkleden
1. Bij aankomst bij de accommodatie hebben zwemmers de badkleding al aan onder de gewone
kleding.
2. De zwemmers kunnen gebruik maken van de wisselcabines, mits de routing en de 1,5 meter
afstandsregel dit toelaten.
3. De gemeenschappelijke kleedruimten worden niet gebruikt.
4. Elke accommodatie bepaalt waar de kleding en schoenen na omkleden worden neergelegd. Er
blijft geen kleding in omkleedhokjes achter.
Douche en toiletgebruik
1. Bezoekers/zwemmers wordt verzocht voorafgaand aan bezoek aan onze accommodatie thuis
naar het toilet te gaan.
2. Toiletbezoek in onze accommodaties dient tot een minimum beperkt te worden. Toiletten
worden regelmatig schoongemaakt. Reeds bestaande hygiënerichtlijnen vanuit de branche
blijven gelden.
3. Zwemmers wordt gevraagd thuis te douchen voor en eventueel na zwembadbezoek. De
douches in de accommodaties zijn niet beschikbaar.
Gebruik materialen en hygiëne
1. Maak gebruik van de handenwasgelegenheden. Was je handen regelmatig conform de
richtlijnen.
2. Het is NIET toegestaan in het water gebruik te maken van speel- en drijfmaterialen (met
uitzondering van drijfmiddelen t.b.v. kinderen zonder zwemdiploma, onder begeleiding van een
volwassen (18+) begeleider), tenzij anders aangegeven in de accommodatie.
3. Binnen de zwembaden zijn verschillende goedwerkende schoonmaak- en reinigingsprotocollen
in gebruik. Deze worden strikt nageleefd en daar waar noodzakelijk geïntensiveerd. Met name
desinfectie van oppervlakten en materialen krijgt extra aandacht conform richtlijnen.
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Activiteiten in de accommodaties
Ouder en kind zwemmen
Ouder en kind zwemmen wordt niet aangeboden binnen onze accommodaties.
Zwemlessen/schoolzwemmen t/m 12 jaar
1. De zweminstructeur geeft zoveel mogelijk les op een afstand van 1,5 meter tot de kinderen, in
principe vanaf de kant. Alleen indien strikt noodzakelijk zal de zweminstructeur zich (tijdelijk)
binnen 1,5m van de zwemleskinderen begeven.
2. De ouder/verzorger van het kind dat kom lessen, blijft als toeschouwer aanwezig binnen de
accommodatie. Medewerkers zullen aanwijzingen geven waar men kan wachten. Dit is om het
aantal bezoekers-/verkeersstromen te beperken.
3. Als ondersteuning noodzakelijk is bij de lesactiviteit en/of toiletgang, dan zal de ouder/verzorger
zijn/haar kind daar op verzoek van de zweminstructeur bij begeleiden.
4. Direct na de activiteit haalt de ouder/verzorger de kinderen op uit de accommodatie. Zorg
ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is. De routing wordt gevolgd en afdrogen, omkleden
en/of aankleden vindt plaats in een omkleedcabine, danwel op plek waar voldoende afstand tot
andere bezoekers kan worden gehanteerd.
5. Bij aankomst bij de accommodatie hebben kinderen de zwemkleding al aan onder de gewone
kleding. De kinderen kleden zich uit op de aangeduide plaats en gaan vervolgens op de
aangegeven wijze naar de plek waar ze zwemles krijgen.
6. Inchecken bij binnenkomst is niet per definitie noodzakelijk en kan eventueel plaatsvinden door
de zweminstructeur bij de zwemles. Er is absoluut geen fysiek contact tussen het kind en degene
die incheckt.
7. Ouders/verzorgers houden 1,5 meter afstand van de zweminstructeur en andere
ouders/begeleiders.
Zwemlessen aan personen ouder dan 13 jaar
1. De zweminstructeur geeft les op een afstand van minimaal 1,5 meter tot de deelnemers, in
principe vanaf de kant.
2. Bij aankomst bij de accommodatie hebben deelnemers de zwemkleding al aan onder de gewone
kleding. De deelnemers kleden zich uit op de aangeduide plaats en gaan vervolgens op de
aangegeven wijze naar de plek waar ze zwemles krijgen;
3. Inchecken bij binnenkomst is niet per definitie noodzakelijk en kan eventueel plaatsvinden door
de zweminstructeur bij de zwemles. Er is absoluut geen fysiek contact tussen de deelnemers en
degene die incheckt.
4. Deelnemers houden 1,5 meter afstand van de zweminstructeur en elkaar.
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Groepsactiviteiten (aquasporten en verhuur aan verenigingen)
1. Deelnemers dienen vooraf een plek te reserveren.
2. Alleen activiteiten waarbij de 1,5 meter onderlinge afstand te allen tijde kan worden
gewaarborgd worden uitgevoerd.
3. Voor kinderen tot en met 12 jaar geldt het handhaven van de 1,5 meter afstand niet.
4. Deelnemers wordt verzocht om in badkleding, onder de normale kleding te komen.
5. Deelnemers kleden zich uit op de aangeduide plaats en gaan vervolgens direct op de
aangegeven wijze naar de plek waar de groepsactiviteit plaatsvindt.
6. Deelnemers houden 1,5 meter afstand van elkaar en de medewerkers.
7. Deelnemers volgen te allen tijde de aanwijzingen van de medewerkers van Schagen Actief direct
op.
Banenzwemmen
1. De toezichthouder/instructeur/trainer blijft zoveel mogelijk op een afstand van 1,5 meter van de
zwemmers vanaf de kant;
2. Er geldt 1-richtingsverkeer per baan (ene baan heen, andere baan terug).
3. Zwemmers dienen onderlinge afstand te bewaren en inhalen is niet toegestaan.
Recreatief zwemmen
1. Ouders/verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor het toezicht op hun kinderen zonder
zwemdiploma. Kinderen zonder zwemdiploma mogen alleen zwemmen in daartoe aangewezen
baden. Toezichthoudende ouders/verzorgers dienen in het water bij hun kinderen te blijven.
Hierbij houden zij bovendien de 1,5 meterregel ten opzichte van andere aanwezigen in stand.
2. Toiletvoorzieningen zijn toegankelijk. Zwemmers wordt gevraagd om vooraf thuis naar het toilet
te gaan. Toilet worden regelmatig gereinigd en gedesinfecteerd.
3. Er wordt steeds gezorgd dat een afstand van 1,5 meter gewaarborgd wordt ten opzichte van de
aanwezige toezichthouders.
4. Bij de attracties zullen markeringen aangebracht worden om de afstand van 1,5 meter aan te
geven. Hierop wordt toezicht uitgevoerd door het personeel.
5. Om de veiligheid en gezondheid van zowel bezoekers, zwemmers als medewerkers te kunnen
garanderen, kunnen tijdslots worden ingevoerd voor zowel attracties (glijbanen) als voor
recreatief zwemmen in het algemeen. Dit is volledig ter discretie van het management van
Schagen Actief.
6. Het gebruik van speelmaterialen is NIET toegestaan, tenzij anders aangegeven binnen de
accommodatie.
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Handhaving
Indien een deelnemer aan een groepsactiviteit en/of banenzwemmen en/of zwemles en/of
recreatief zwemmen zich niet houdt aan de voorschriften en/of de aanwijzingen van een
medewerker niet direct opvolgt, dan zal de deelnemer gewaarschuwd worden. Indien de deelnemer
herhaaldelijk gewaarschuwd is en zich nog steeds niet aan de voorschriften houdt, dan zal de
deelnemer de toegang tot de accommodatie voor 24 uur worden ontzegd. Indien een deelnemer zich
herhaaldelijk niet aan de voorschriften houdt, kan worden overgegaan tot een ontzegging voor
langere periode en zelfs tot een ontzegging voor de rest van het seizoen.
Een tijdelijke ontzegging (max 24 uur) wordt opgelegd door de coronaverantwoordelijke persoon in
de accommodatie. Een tijdelijke ontzegging voor meer dan 24 uur of een ontzegging van de toegang
tot de accommodaties van Schagen Actief voor de rest van het seizoen kan enkel worden opgelegd
door het management van Schagen Actief.

Protocol Verantwoord Zwemmen, Schagen Actief. Versie 13 mei 2020 17.00uur

Locatiespecifiek – De Veersloot
In aanvulling op de eerder beschreven voorschriften en maatregelen is voor zwembad De Veersloot
het volgende van toepassing.
Maximum aantal bezoekers
Maximum aantal personen 13 jaar en ouder: 30
Maximum aantal personen totaal: 150 (inclusief voornoemde 30)
Voorschriften en maatregelen
• Initieel hebben alleen abonnementhouders toegang tot de accommodatie. Als losse verkoop
gestart is, dan hebben abonnementhouders voorrang bij het reserveren van plekken. Hiermee
kunnen we de bezoekersstromen goed beheersbaar houden.
• Personen van 13 jaar en ouder dienen hun pas in te leveren in ruil voor een gekleurde armband.
Deze armband dienen zij tijdens hun gehele verblijf in de accommodatie zichtbaar te dragen. Het
is niet toegestaan deze tussentijds af te doen!
• Bij het verlaten van de accommodatie lever je de gekleurde armband weer in en krijg je je pas
terug. De armbanden worden na ieder gebruik gedesinfecteerd.
• De gezamenlijke kleedkamers (‘voetbal kleedkamers’) zijn gesloten.
• Alle douches zijn gesloten.
• De wisselcabines zijn geopend. Deze worden regelmatig gereinigd en gedesinfecteerd. Het is niet
toegestaan kleding in de wisselcabines achter te laten.
• Er is 1 dames- en 1 herentoilet beschikbaar. Probeer echter zoveel mogelijk te voorkomen dat je
gebruik moet maken van het toilet. Ga voordat je komt, thuis naar het toilet.
• In de locatie is een duidelijke routing aangebracht om te voorkomen dat men elkaar kruist. Houdt
deze routing te allen tijde aan.
• Het is noodzakelijk om te reserveren voor het banenzwemmen en voor aquasporten. Doe dit
minimaal 2 uur van tevoren. Indien het maximum aantal deelnemers voor een activiteit is bereikt,
dan is het niet meer mogelijk om in te schrijven. De wijze van inschrijven wordt via de website,
social media, digitale nieuwsbrief en op de locatie bekend gemaakt. Het is bovendien ook mogelijk
om je, maximaal 24 uur vooruit, op de locatie aan te melden.
• Het is enkel mogelijk om met pin (pas of mobiel) te betalen. Munt- en briefgeld wordt niet
geaccepteerd.
• Het gebruik van speelmaterialen is NIET toegestaan, tenzij anders aangegeven binnen de
accommodatie.
• Houdt 1,5m afstand. Altijd.
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Activiteiten
In De Veersloot worden de volgende activiteiten aangeboden:
• Banenzwemmen
• Aquasporten
• Zwemles
• Recreatief zwemmen
Het rooster zal via de website, social media, digitale nieuwsbrief en op de locatie worden
bekendgemaakt. Voor bepaalde activiteiten geldt een aanmeldplicht.
Banenzwemmen
Om zorg te dragen voor voldoende afstand tijdens het banenzwemmen, mogen per tijdsperiode
maximaal 24 personen tegelijk zwemmen.
• Voor het banenzwemmen dien je je aan te melden.
• Deelnemers wordt verzocht om in badkleding, onder de normale kleding te komen.
• Deelnemers kleden zich uit op de aangeduide plaats en gaan vervolgens direct op de aangegeven
wijze naar het zwemwater.
• Er geldt 1-richtingsverkeer per baan (ene baan heen, andere baan terug). Dit staat duidelijk
aangegeven bij de banen.
• Zwemmers dienen onderlinge afstand te bewaren en inhalen is niet toegestaan.
• Banen worden ingedeeld op tempo. Iedereen dient eenzelfde tempo aan te houden.
• De toezichthouder bepaalt of een zwemmer in de juiste baan het juiste tempo zwemt.
Aanwijzingen van de toezichthouder dienen te allen tijde te worden opgevolgd.
• Houd rekening met elkaar en pas je zwemsnelheid aan zodat iedereen gebruik kan maken van de
mogelijkheid om te komen zwemmen.
• Houd je aan de richtlijnen van het RIVM.
Aquasporten
Voor de aquasporten gelden verschillende maximale aantallen deelnemers per tijdsperiode. Deze
zullen tijdig worden aangegeven. Om zorg te dragen voor voldoende afstand tijdens de activiteiten,
zal het maximale aantal deelnemers aan een aquasport activiteit per tijdsvak nooit meer dan 28
bedragen.
• Deelnemers dienen vooraf een plek te reserveren voor een aquasport activiteit.
• Alleen activiteiten waarbij de 1,5 meter onderlinge afstand te allen tijde kan worden gewaarborgd
worden uitgevoerd.
• Voor kinderen tot en met 12 jaar geldt het handhaven van de 1,5 meter afstand niet.
• Deelnemers wordt verzocht om in badkleding, onder de normale kleding te komen.
• Deelnemers kleden zich uit op de aangeduide plaats en gaan vervolgens direct op de aangegeven
wijze naar de plek waar de groepsactiviteit plaatsvindt.
• Deelnemers houden 1,5 meter afstand van elkaar en de medewerkers.
• Deelnemers volgen te allen tijde de aanwijzingen van de toezichthouder en/of instructeur direct
op.
• Houd je aan de richtlijnen van het RIVM.
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Gebruik ligweide
Naast het sporten en bewegen, kunnen zwemmers uitrusten op de ligweide. De geldende maatregelen
zijn hierbij onverkort van kracht.
• Minimaal 1,5 meter afstand houden
• Niet met meer dan 2 personen (op 1,5 meter) naast elkaar liggen.
• Geen groepsvorming!
We volgen hierbij de maatregelen zoals opgelegd door de overheid en het RIVM en zullen toezien op
strikte naleving.
Overzicht routing

De routing zal aangepast worden als dat nodig mocht blijken.
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Locatiespecifiek – Maarten van der Weijdenbad
In aanvulling op de eerder beschreven voorschriften en maatregelen is voor het Maarten van der
Weijdenbad het volgende van toepassing.
Maximum aantal bezoekers
Maximum aantal personen 13 jaar en ouder: 50
Maximum aantal personen totaal: 500 (inclusief voornoemde 50)
Voorschriften en maatregelen
• Initieel hebben alleen abonnementhouders toegang tot de accommodatie. Als losse verkoop
gestart is, dan hebben abonnementhouders voorrang bij het reserveren van plekken. Hiermee
kunnen we de bezoekersstromen goed beheersbaar houden.
• Personen van 13 jaar en ouder dienen hun pas in te leveren in ruil voor een gekleurde armband.
Deze armband dienen zij tijdens hun gehele verblijf in de accommodatie zichtbaar te dragen. Het
is niet toegestaan deze tussentijds af te doen!
• Bij het verlaten van de accommodatie lever je de gekleurde armband weer in en krijg je je pas
terug. De armbanden worden na ieder gebruik gedesinfecteerd.
• De grote kleedkamers zijn gesloten.
• Alle douches zijn gesloten.
• De wisselcabines zijn geopend. Deze worden regelmatig gereinigd en gedesinfecteerd. Het is niet
toegestaan kleding in de wisselcabines achter te laten.
• Er is 1 dames- en 1 herentoilet beschikbaar. Probeer echter zoveel mogelijk te voorkomen dat je
gebruik moet maken van het toilet. Ga voordat je komt, thuis naar het toilet.
• In de locatie is een duidelijke routing aangebracht om te voorkomen dat men elkaar kruist. Houdt
deze routing te allen tijde aan.
• Het is noodzakelijk om te reserveren voor het banenzwemmen en voor aquasporten. Doe dit
minimaal 2 uur van tevoren. Indien het maximum aantal deelnemers voor een activiteit is bereikt,
dan is het niet meer mogelijk om in te schrijven. De wijze van inschrijven wordt via de website,
social media, digitale nieuwsbrief en op de locatie bekend gemaakt. Het is bovendien ook mogelijk
om je, maximaal 24 uur vooruit, op de locatie aan te melden.
• Het is enkel mogelijk om met pin (pas of mobiel) te betalen. Munt- en briefgeld wordt niet
geaccepteerd.
• Houdt 1,5m afstand. Altijd.
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Activiteiten
In het Maarten van der Weijdenbad worden de volgende activiteiten aangeboden:
• Banenzwemmen
• Aquasporten
• Zwemles
• Recreatief zwemmen
Het rooster zal via de website, social media, digitale nieuwsbrief en op de locatie worden
bekendgemaakt. Voor bepaalde activiteiten geldt een aanmeldplicht.
Banenzwemmen
Om zorg te dragen voor voldoende afstand tijdens het banenzwemmen, mogen per tijdsperiode
maximaal 17 personen tegelijk zwemmen.
• Voor het banenzwemmen dien je je aan te melden.
• Deelnemers wordt verzocht om in badkleding, onder de normale kleding te komen.
• Deelnemers kleden zich uit op de aangeduide plaats en gaan vervolgens direct op de aangegeven
wijze naar het zwemwater.
• Er geldt 1-richtingsverkeer per baan (ene baan heen, andere baan terug). Dit staat duidelijk
aangegeven bij de banen.
• Zwemmers dienen onderlinge afstand te bewaren en inhalen is niet toegestaan.
• Banen worden ingedeeld op tempo. Iedereen dient eenzelfde tempo aan te houden.
• De toezichthouder bepaalt of een zwemmer in de juiste baan het juiste tempo zwemt.
Aanwijzingen van de toezichthouder dienen te allen tijde te worden opgevolgd.
• Houd rekening met elkaar en pas je zwemsnelheid aan zodat iedereen gebruik kan maken van de
mogelijkheid om te komen zwemmen.
• Houd je aan de richtlijnen van het RIVM.
Aquasporten
Voor de aquasporten gelden verschillende maximale aantallen deelnemers per tijdsperiode. Deze
zullen tijdig worden aangegeven. Om zorg te dragen voor voldoende afstand tijdens de activiteiten,
zal het maximale aantal deelnemers aan een aquasport activiteit per tijdsvak nooit meer dan 24
bedragen.
• Deelnemers dienen vooraf een plek te reserveren voor een aquasport activiteit.
• Alleen activiteiten waarbij de 1,5 meter onderlinge afstand te allen tijde kan worden gewaarborgd
worden uitgevoerd.
• Voor kinderen tot en met 12 jaar geldt het handhaven van de 1,5 meter afstand niet.
• Deelnemers wordt verzocht om in badkleding, onder de normale kleding te komen.
• Deelnemers kleden zich uit op de aangeduide plaats en gaan vervolgens direct op de aangegeven
wijze naar de plek waar de groepsactiviteit plaatsvindt.
• Deelnemers houden 1,5 meter afstand van elkaar en de medewerkers.
• Deelnemers volgen te allen tijde de aanwijzingen van de toezichthouder en/of instructeur direct
op.
• Houd je aan de richtlijnen van het RIVM.
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Instructiebad (ondiepe bad)
• Het gebruik van het instructiebad is voorbehouden aan ouders/verzorgers met kinderen zonder
zwemdiploma.
• Ouders/verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor het toezicht op hun kinderen zonder
zwemdiploma.
• Kinderen zonder zwemdiploma hebben te allen tijde drijfmiddelen om (zwemvleugels of een
zwemvestje.) Drijfmiddelen dienen door de ouder/verzorger ZELF te worden meegenomen. Deze
zijn niet beschikbaar op de accommodatie.
• Het gebruik van speelmaterialen is NIET toegestaan, tenzij anders aangegeven binnen de
accommodatie.
• Ouders/verzorgers houden altijd 1,5m afstand tot andere personen in het instructiebad en/of tot
personen die aan de rand van het bad staan.
Wedstrijdbad (diepe bad, met de glijbaan)
• Het gebruik van het wedstrijdbad is voorbehouden aan personen met minimaal een A-diploma.
• Kinderen tot en met 12 jaar hoeven zich onderling niet te houden aan de eis om 1,5m afstand te
houden. Zij dienen wel 1,5m afstand te houden tot kinderen ouder dan 12 jaar.
• Kinderen van 13 jaar en ouder houden altijd 1,5m afstand tot anderen (kinderen, ouders van
andere kinderen en medewerkers).
• Het gebruik van speelmaterialen is NIET toegestaan, tenzij anders aangegeven binnen de
accommodatie.
Gebruik ligweide
Naast het sporten en bewegen, kunnen zwemmers uitrusten op de ligweide. De geldende maatregelen
zijn hierbij onverkort van kracht.
• Minimaal 1,5 meter afstand houden
• Niet met meer dan 2 personen (op 1,5 meter) naast elkaar liggen.
• Geen groepsvorming!
We volgen hierbij de maatregelen zoals opgelegd door de overheid en het RIVM en zullen toezien op
strikte naleving.
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Overzicht routing

De routing zal aangepast worden als dat nodig mocht blijken.
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Bijlage 1 – Protocol Verantwoord Zwemmen
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Bijlage 2 – ‘Advies voor tijdelijke aanpassingen reanimatie
richtlijnen in verband met de COVID-19 pandemie’
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