
VEILIG VERGADEREN  
OP HET  

FRIENDSHIP SPORTS 
CENTRE



AANLEIDING 

Het Friendship Sports Centre hee0 dit document opgesteld voor 
haar opdrachtgevers & (sport) partners om hen te informeren 
over de maatregelen die op loca<e (Beemsterstraat 652, 1027 ED 
te Amsterdam) zijn getroffen om veilig te kunnen sporten en 
events te organiseren. 

De maatregelen die door de Wereldgezondheidsorganisa<e 
(WHO) en het Rijksins<tuut voor Volksgezondheid en Milieu  
(RIVM) zijn opgesteld om verspreiding van het Coronavirus 
(COVID-19) zijn opgesteld, zijn leidend voor dit document. Dit 
document is aan wijzigingen onderhevig en zal waar nodig worden 
aangepast. 

Het Friendship Sports Centre hee0 op basis van de landelijk 
genomen maatregelen met betrekking tot sporten en 
evenementen, aanvullende maatregelen getroffen. Deze 
maatregelen zorgen ervoor dat <jdens de voorbereidingsfase, de 
opbouw, het (sport) evenement zelf en het aWouwen van het 
(sport) evenement, de veiligheid van u, uw gasten en onze 
medewerkers gewaarborgd is.  



PROTOCOL VEILIG EN VERANTWOORD 

EVENTS  

ALGEMENE RICHTLIJNEN  

De algemene richtlijnen van het RIVM gelden voor alle 
opdrachtgevers, organisatoren, accommoda<es, toeleveranciers 
en bezoekers van (sport) evenementen:  

Houd minimaal 1.50 meter afstand; 

Zorg voor goede hygiëne; 

Was regelma<g uw handen; 

Hoest en nies aan de binnenkant van uw elleboog; 

Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze gelijk weg; 

Schud geen handen; 

Blijf thuis bij milde verkoudheidsklachten zoals sno^eren, 
hoesten, keelpijn of koorts; 

Blijf thuis wanneer gezinsleden/huisgenoten koorts hebben  



ALGEMENE HYGIËNE MAATREGELEN 

Voor het waarborgen van de hygiëne zijn de volgende richtlijnen 
door het Friendship Sports Centre opgesteld: 

Algemeen 

De looprich<ng in het Clubhuis en naar de diverse (vergader) 
ruimtes zijn duidelijk aangegeven; 

Bij alle ingangen en op centrale punten wordt de mogelijkheid 
geboden om handen te desinfecteren; 

Afvalbakken op de loca<e worden extra schoongemaakt; 

Tissues worden voorzien 

Sanitair 

Het aantal gebruikers per toiletruimte wordt zodanig beperkt 
dat 1,5 meter afstand gehouden kan worden;

Toile^en worden gesloten wanneer er wordt schoongemaakt 

Schoonmaak 

De schoonmaakprotocollen van branchevereniging OSB 
vormen het uitgangspunt voor schoonmaakwerkzaamheden, 
aangevuld met:  

Alle sanitaire voorzieningen worden vooraf, <jdens en na 
afloop van bijeenkomsten tenminste 2x per dagdeel 
schoongemaakt;  



Extra schoonmaak gebeurt op aangeven van 
coronaverantwoordelijke(n) en toezichthouders; 

Contactpunten zoals deurklinken, trapleuningen, tafels, 
counters en andere handcontactpunten worden tenminste 2x 
per dagdeel met desinfecterende middelen gereinigd; 

Vlakke oppervlakten zoals tafels, counters en buffe^en worden 
meerdere malen per dag grondig gereinigd 

Coronaverantwoordelijke Friendship Sports Centre 

Alle gasten en medewerkers van het Friendship Sports Centre zijn 
verplicht de vastgestelde richtlijnen op te volgen. Op de loca<e is 
dagelijks een coronaverantwoordelijke aanwezig die hier op 
toeziet. De coronaverantwoordelijke wordt ondersteund door 
toezichthouders. 

Taken coronaverantwoordelijke en toezichthouders 

Het coördineren en houden van toezicht op de naleving; 
Aanspreken gasten/bezoekers op het niet naleven van de 
geldende richtlijnen; 
Kunnen zo nodig gepaste ac<e nemen om veiligheid van 
medewerkers en gasten/bezoekers te waarborgen; 
Zijn beschikbaar voor vragen van bezoekers/gasten en 
medewerkers 



Richtlijnen voor gasten/bezoekers 

Blijf thuis bij bij milde verkoudheidsklachten zoals sno^eren, 
hoesten, keelpijn of koorts; 
Blijf thuis wanneer gezinsleden/huisgenoten koorts hebben; 
Volg de algemene en aanvullende richtlijnen op; 
Neem de hygiene maatregelen in acht; 
Houd te allen <jd 1.50 meter afstand; 
Meld u bij binnenkomst bij de ontvangstbalie (bemand door 
de organiserende par<j); 
Desinfecteer bij het betreden en verlaten van de loca<e en/of 
zaal uw handen; 
Volg op loca<e de gecommuniceerde richtlijnen;  
Volg te allen <jde de instruc<es van de 
coronaverantwoordelijke, toezichthouders en medewerkers 

De loca(e behoudt zich het recht voor om bezoekers met 
verkoudheidsklachten en/of koorts van toegang tot de loca(e en/
of deelname aan bijeenkomsten uit te sluiten. Dat geldt ook voor 
bezoekers die de veiligheids- en voorzorgsmaatregelen niet 
naleven.  



VEILIGE OP- EN AFBOUW VAN EVENTS 

In de voorbereiding op uw event op het Friendship Sports Centre 
zullen de Salesmedewerkers zowel telefonisch als via email 
contact met u onderhouden. Op de website www.friendshipsc.nl 
(bedrijfsac<viteiten) staan de diverse vergader- en sportruimtes. 
Hier kunt u een goede impressie krijgen wat voor type ruimtes het 
Friendship Sports Centre hee0 te bieden. Wanneer nodig, kunt u 
langskomen op loca<e om het event verder te bespreken. 

Om er <jdens de op- en tevens aWouw voor te zorgen dat uw en 
de medewerkers van het Centre op veilige afstand kunnen 
opbouwen, zijn er diverse hygiëne maatregelen opgesteld om dit 
mogelijk te maken: 

Mondkapjes en handschoenen desgewenst beschikbaar; 
Meerdere handgelsta<ons; 
Werk zoveel mogelijk alleen of op gepaste afstand van elkaar; 
Was regelma<g uw handen; 
De diverse (werk) ruimtes zijn goed geven<leerd; 
Met signing is duidelijk de looproutes aangegeven 

http://www.friendshipsc.nl


EVENT 

Voor het event richt het Friendship Sports Centre de (vergader) 
ruimte in volgens de geldende maatregelen. Welke opstelling u 
ook kiest, het Centre houdt rekening met voldoende ruimte (1.50 
meter) tussen de gasten. 

De organiserende par<j is verantwoordelijk voor de 
gezondheidscheck bij de gasten. Zowel voorafgaande het event 
(telefonisch) als op loca<e (Friendship Sports Centre). Het Centre 
richt een ontvangstbalie in waar een medewerker van de 
organiserende par<j de gasten/bezoekers van het event kan 
ontvangen en waar de gezondheidscheck kan plaatsvinden. Bij 
gerede twijfel behoudt het Friendship Sports Centre het recht 
voor om bezoekers met verkoudheidsklachten en/of koorts van 
toegang tot de loca<e en/of deelname aan bijeenkomsten uit te 
sluiten. 

In iedere (vergader) ruimte hangen tv-schermen waar puntsgewijs 
de geldende maatregelen worden getoond. Deze slide kan ook 
worden toegestuurd, zodat hij kan worden toegevoegd aan uw 
eigen presenta<e. 

De gasten/bezoekers kunnen hun jas ophangen aan het 
garderoberek die bij de (vergader) ruimte staat. Het garderoberek 
wordt zowel voor het event als na het event, grondig 
schoongemaakt. 

Normaliter wordt buiten het zicht van de gasten/bezoekers 
schoongemaakt. Nu zullen onze schoonmakers zichtbaar(der) 
aanwezig zijn, om de gestelde hygiëne maatregelen te 
waarborgen. 



HORECA 

Tijdens uw event is er natuurlijk ook ruimte (en aandacht) voor uw 
horecawensen. Waar het Friendship Sports Centre normaliter 
buffe^en opbouwt, zal er nu meer gewerkt worden met 
lunchpakke^en en het uitserveren van gerechten (diner).  

De bar in het Clubhuis is te allen <jde geopend. Hier kunnen de 
gasten/bezoekers zowel hun warme als koude dranken bestellen. 
Wanneer gewenst kan in de (vergader) ruimte een drankenbuffet 
worden opgebouwd. We plaatsen hier ook een handgelsta<on 
zodat de hygiëne gewaarborgd blij0. 

De horecamedewerkers van het Friendship Sports Centre werken 
vanzelfsprekend volgens de richtlijnen van de Nederlandse 
Voedsel- en Warenautoriteit en het RIVM. 



CONTACT 

Neem voor meer informa<e contact op met het Salesteam van het 
Friendship Sports Centre via onderstaande gegevens. Zij staan u 
graag te woord over de mogelijkheden om op een veilige en 
vertrouwde wijze invulling aan uw event te geven. 

Friendship Sports Centre 
Beemsterstraat 652 
1027 ED Amsterdam 
020 333 1234 
evenementen@friendshipsc.nl  
h^ps://friendshipsc.nl/

mailto:evenementen@friendshipsc.nl
https://friendshipsc.nl/

