
Beste Sportvrienden, 

Vanaf 1 juli mag er weer binnen gesport worden en mogen de 

binnensportaccommodaties 

onder restricties weer open, met inachtneming van de RIVM richtlijnen en 

het protocol “verantwoord 

Sporten” van NOC*NSF. Het protocol verantwoord sporten kunt u vinden 

op de website van NOC&.NSF: 
 https://nocnsf.nl/sportprotocol. 

Wij heten u dan ook van harte welkom! 

Sporthal de Sprankel heeft enkele aanvullende maatregelen genomen om 

het sporten zo veilig mogelijk 

te houden. Wij vragen u dringend de volgende maatregelen op te volgen: 

• Was uw handen met water en zeep voordat u gaat sporten. 

• Bij binnenkomst loopt u via de Horeca naar de sportzaal. 

• U bent verplicht uw handen te desinfecteren bij binnenkomst. 

• Bij vertrek gaat u via Scheidsrechter 2 naar buiten. 

• Houdt 1.5 meter afstand van elkaar als u niet aan het sporten bent. 

• Kleedkamers en douches blijven voorlopig gesloten. 

• Materialen die u gebruikt tijdens het sporten moeten met 

regelmaat schoongemaakt worden. 

Hygiëne doekjes liggen op de bar in de Horeca om hiervoor te 

gebruiken. 

• Toilet hygiëne: probeer zoveel als mogelijk thuis het toilet te 

gebruiken. 

Mocht u toch gebruik willen maken van de toilet gebruik dan het 

gastentoilet 

Was uw handen voordat u het toilet bezoekt. Maak de wc-bril 

schoon met hygiëne doekjes. 

Na het toiletbezoek de wc-bril sluiten en daarna doortrekken. 

Was uw handen na het toilet bezoek. 

 

Dank u wel alvast voor uw medewerking en uw begrip. 

https://nocnsf.nl/sportprotocol


 

Seizoen 2020/2021. 

Zoals al eerder gemeld blijft Sporthal de Sprankel deze zomer geopend om 

u uw sport uit te laten oefenen.  

Wij hopen dat wij hiermee de Coronaperiode wat aangenamer maken 

voor u.  

Zoals u gewend bent van ons vragen wij u om opnieuw in te schrijven voor 

het sporten in het nieuwe seizoen. 

In de laatste week van augustus 2020 start ons nieuwe seizoen.  

Wij vragen u vriendelijk om uw wensen kenbaar te maken zodat wij een 

zorgvuldige planning  

kunnen maken. Onderstaand treft u de tarieven aan voor komend 

seizoen. 

Huurprijzen seizoen  01-08-2020 t/m 31-07-2021. 

 

 

Tarieven voor verenigingen binnen de gemeente Haaren  

        

      2020/2021 

 

1/3 zaaldeel    € 17,60 (  4,40) 

2/3 zaaldeel    € 32,28 (  8,07)  

3/3 zaaldeel    € 44,36 (11,09) 

 

 

 

Tarieven voor individuele en verenigingen van buiten de gemeente 

Haaren 

 

     

 

1/3 zaaldeel    € 21,68 (  5,42)  

2/3 zaaldeel    € 39,08 (  9,77)   

3/3 zaaldeel    € 51,12 (12,78) 

 



Wij zien uw inschrijving met belangstelling tegemoet. 

 

Rest mij u een mooie zomer toe te wensen en blijf vooral gezond. 

 

Annerie Smits 

Beheer Sporthal de Sprankel 

 

 
 

 

 

 


