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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. Het protocol biedt handvatten voor ons als beheerder om maatregelen te treffen 
om de zwembaden in Schagen die wij beheren, op een goede en veilige manier open te stellen voor 
het publiek. 
 
In de Kamerbrief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), d.d. 28  mei 2020, 
publiceert de Minister van VWS een verdere versoepeling van maatregelen: 
 
Kinderen en Sport 
Per 1 juli 2020 geldt dat jongeren tot 18 jaar tijdens het sporten weer gewoon spelcontact mogen 
hebben, mits het gaat om georganiseerd sporten of sporten onder begeleiding van een professional. 
Dit gold al voor de doelgroep tot en met 12 jaar. 
 
Abonnementen en losse kaartverkoop 
Wij zijn van mening dat we de bezoekersstromen op een goede manier kunnen reguleren voor alle 
relevante doelgroepen binnen zwembad De Wiel. Daarom zal De Wiel vanaf de heropening op 17 
augustus toegankelijk zijn voor zowel abonnementhouders als voor bezoekers die een los kaartje 
kopen voor een specifieke activiteit. 
 
Wij stellen alles in het werk om zwemmen 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 drie zwembaden in de gemeente Schagen: 
 
Zwembad De Veersloot (buitenbad) 
Voorpolderweg 2B 
1746 BA Dirkshorn 
 
Zwembad Maarten van der Weijdenbad (buitenbad) 
Oostwal 31 
1749 XK Warmenhuizen 
 
Zwembad De Wiel (binnenbad) 
Wielewaal 8 
1742 GC Schagen 
 
De beide buitenzwembaden zijn sinds vrijdag 22 mei jl. geopend, zwembad De Wiel opent op 17 
augustus haar deuren. 
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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 het zwembad kan worden overgegaan. 
 
Contactgegevens 
 
Management 
Hoofd Zwemzaken     Hoofd Operaties 
Susanne de Zwart      Silvie Mensink 
s.dezwart@schagenactief.nl    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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mailto:r.lambert@socialleisure.nl
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Samenvatting 
 
Dit document bevat het locatie specifieke protocol voor zwembad De Wiel. 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’. Ook hebben we gekeken naar maatregelen en openstelling van 
andere zwembaden in de Veiligheidsregio. 
 

  De Wiel 

Max aantal bezoekers 
Zolang 1,5m gehandhaafd kan 
worden. 

waarvan 19jr en ouder 
Zolang 1,5m gehandhaafd kan 
worden. 

Activiteiten 

Banenzwemmen 

Aquasporten, ouder-kind, etc. 

Leszwemmen 

Recreatief zwemmen 

Routing Ja 

Omgang met geld 
Pin (pas of mobiel) 
Opwaarderen zwempas 

Beperkingen op baden 

Het ondiepe deel van het diepe 
bad, afgescheiden door een gele 
ballenlijn, is toegankelijk met min. 
A-diploma óf, indien zonder 
diploma, met een drijfmiddel onder 
begeleiding van een volwassene 
(18+) met voldoende 
zwemvaardigheid. Zulks ter 
beoordeling van de senior 
toezichthouder bij het zwembad. 

Kleedruimte open Ja, met beperkingen 

Sanitair 
Toiletten beschikbaar, douches zijn 
niet beschikbaar. 

Hygiëne 

Kleedruimtes + sanitair worden 
regelmatig gereinigd en/of 
gedesinfecteerd 
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Preambule 
 
1. Deze afspraken gelden voor alle activiteiten in de zwembaden van Schagen Actief. De locatie 

specifieke maatregelen voor zwembad De Wiel gelden uiteraard alleen in zwembad De Wiel. De 
maatregelen vloeien voort uit het sectorbrede ‘Protocol Verantwoord Zwemmen’. Deze is als 
Bijlage 1 toegevoegd aan dit document. 

2. Uitgangspunt is dat de maatregelen helder en hanteerbaar zijn voor alle medewerkers, 
zwembadgebruikers en bezoekers. 

3. Voor specifieke maatregelen wordt verwezen naar de voorlichting op de locatie. 
4. Medewerkers, zwembadgebruikers en bezoekers houden zich te allen tijde aan de RIVM-

richtlijnen. 
5. Schagen Actief maakt afspraken zichtbaar op de locatie en communiceert hier actief over via 

verschillende kanalen (website, social media, nieuwsbrieven, flyers op locatie, etc.). 
6. Het huishoudelijk reglement van het betreffende zwembad blijft altijd van toepassing. Dit 

protocol is een aanvulling op het huishoudelijke reglement.  
7. 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). 
 
• 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 
thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg 
hierin het advies van de GGD); 

• Blijf thuis als je het coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een test) 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 en jongeren tot 18 jaar onderling en kinderen tot en met 12 jaar tot volwassenen); 

• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes ; 
• Ga voordat je van huis vertrekt, thuis naar het toilet; 
• 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. 
 
Voorschriften voor medewerkers 
1. Werkzaamheden waarvan de aard van het werk het toelaat, worden vanuit huis gedaan; 
2. Houd 1,5 meter afstand;  
3. Schud geen handen;  
4. Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;  
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; 
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; 
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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 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; 

13. Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: 
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts; 

14. Geforceerd stemgebruik langs het bad, zoals schreeuwen, is niet toegestaan 
15. In sommige gevallen is het noodzakelijk, bv. bij EHBO-handeling, dat je als medewerker binnen de 

1,5 meter van een ander komt;  
16. Indien je positief getest bent op het dragen van het Corina virus, volg dan de GGD-instructies om 

anderen te waarschuwen. 
 
Voorschriften voor leveranciers 
1. Houd 1,5 meter afstand; 
2. Laat leverancier van tevoren bellen over tijdstip van aankomst; 
3. Spreek vooraf af waar spullen geplaatst worden; 
4. Overweeg levering tot aan de deur; 
5. Maak hierover per leverancier specifieke afspraken. 
 
Voorschriften voor zwemmers 
1. Houd de door het RIVM voorgeschreven afstanden aan; 
2. Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op;  
3. Was voorafgaand aan en na afloop van het zwembadbezoek je handen met water en zeep, 

minimaal 20 seconden; 
4. Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijke minimum; 
5. Betaal met pin of contactloos (pin of mobiel) of middels een tegoed op je zwempas; 
6. Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: 

neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts; 
7. 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; 
8. 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); 

9. Blijf thuis als je het coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een test) en dit in de afgelopen 7 
dagen is vastgesteld; 

10. Blijft thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het 
coronavirus is vastgesteld; 

11. Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: 
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts. 

 
Algemene maatregelen – geldend op iedere locatie 
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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. Hygiëneregels hangen bij het betreden van de badinrichtingen en worden binnen meermaals 
herhaald (bij relevante ruimtes zoals kleedkamers, douches, etc.); 

2. De regels voor medewerkers, zwembadgebruikers en bezoekers staan op de website en worden 
actief naar specifieke gebruikersgroepen gecommuniceerd. 

3. 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. 

4. Het aantal bezoekers van de badinrichting dient actief bewaakt te worden en is gerelateerd aan 
hetgeen op de locatie en activiteiten verantwoord is binnen gestelde afstandsregels. 

5. De locaties bieden ruimte aan meer dan 250 bezoekers (exclusief personeel) buiten of binnen. 
Derhalve is naast registratie ook een gezondheidscheck verplicht. De uitkomst van de 
gezondheidscheck wordt vastgelegd.  

6. Bezoekers moeten geregistreerd worden zodat zij bereikt kunnen worden in geval van een 
eventuele uitbraak. De reservering vindt daarom vanaf 1 juli plaats inclusief gezondheidscheck. 
14 dagen na de activiteiten worden deze gegevens vernietigd. 

7. Werkzaamheden waarvan de aard van het werk het toelaat, worden vanuit huis gedaan. 
8. De vigerende schoonmaakprotocollen worden strikt en controleerbaar nageleefd.  
9. 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. 

10. De coronaverantwoordelijke kan in overleg met het management bepalen om (groepen van) 
personen toegang te ontzeggen tot de accommodatie. 

11. Alle medewerkers ontvangen een uitgebreide instructie over de wijze waarop het protocol in de 
diverse locaties wordt uitgevoerd. 

12. 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). 

13. De medewerkers zijn geïnstrueerd over de wijze waarop ze op verantwoorde en veilige manier 
hun werkzaamheden kunnen uitvoeren. 

14. 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. 

15. 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 plaatsvinden middels een pintransactie (pin of 
contactloos met pas of mobiel) of middels een tegoed op de zwempas. De locaties zijn allemaal ‘pin 
only’. 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. In de badinrichting zijn 1,5 meter zones en routes aangegeven. De routing wordt dusdanig bepaald 

dat bezoekers elkaar niet of zo min mogelijk kruisen; 
3. 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 deelnemer scant 
indien van toepassing zelf zijn deelnemerspasje;  

4. Ieder zwembad bewaakt het aantal aanwezige bezoekers zodanig dat de 1,5m afstand niet in het 
geding komt; 

5. Iedere organisatie hanteert een systeem dat registreert welke klanten en leveranciers er op welk 
moment zijn binnen geweest. 

 
Omkleden 
1. De gemeenschappelijke kleedruimten zijn beperkt open. Het maximum aantal aanwezig personen 

in een gemeenschappelijke kleedruimte wordt duidelijk aangegeven.  
2. De bezoekers kunnen gebruik maken van de wisselcabines, tenzij anders aangegeven. 
3. Elke badinrichting bepaalt waar de kleding en schoenen na omkleden worden neergelegd. Er blijft 

geen kleding in omkleedhokjes of gemeenschappelijke kleedruimten 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 i.v.m. routing en het houden van afstand tussen 
verschillende bezoekersstromen. 

 
Gebruik materialen en hygiëne 
1. Maak gebruik van de handenwasgelegenheden. Was je handen regelmatig conform de 

richtlijnen. 
2. Binnen de zwembaden zijn verschillende goedwerkende schoonmaak- en reinigingsprotocollen 

in gebruik. Deze worden strikt nageleefd en daar waar noodzakelijk geïntensiveerd. Met name 
desinfectie/reiniging van oppervlakten en materialen krijgt extra aandacht conform richtlijnen. 
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Activiteiten in de accommodaties 
 
Ouder en kind zwemmen 

1. De zweminstructeur geeft les vanuit het water, maar zorgt voor zo min mogelijk fysiek 

contact met de kinderen. 

2. Bij kinderen tot en met 12 jaar is geen afstandsbeperking van kracht. 

3. De zweminstructeur houdt een afstand van 1,5 meter aan tot ouders/verzorgers en 

begeleiders.  

 
Zwemlessen/schoolzwemmen  
1. De zweminstructeur geeft les vanaf de kant en vanuit het water. Bij kinderen ouder dan 12 jaar 

en volwassenen houdt de zweminstructeur een afstand van 1,5 meter en kan de 
zweminstructeur kiezen om vanaf de kant les te geven. 

2. Bij kinderen tot en met 12 jaar is geen afstandsbeperking van kracht. 
3. De zweminstructeur houdt een afstand van 1,5 meter aan tot ouders/verzorgers en begeleiders.  
 
Groepsactiviteiten (aquasporten en verhuur aan verenigingen) 
1. Tijdens de activiteiten zelf is geen afstandsbeperking van kracht. 
2. Voorafgaand aan en direct na de activiteit dient de 1,5 meter-norm in acht genomen te worden 

door volwassenen onderling en van 13 tot 18-jarigen ten opzichte van volwassenen. 
3. Huurders zijn verplicht de maatregelen (algemeen en locatie specifiek) zoals vermeld in dit 

protocol over te nemen en te volgen. De huurders verzorgen hun eigen triage en registratie. De 
huurders zorgen voor duidelijke communicatie naar hun leden/bezoekers inzake de te volgen 
regels en routing. 

 
Banenzwemmen 
1. De toezichthouder/instructeur/trainer blijft zoveel mogelijk op een afstand van 1,5 meter van de 

zwemmers vanaf de kant; 
2. Tijdens de activiteiten zelf is geen afstandsbeperking van kracht.  
3. Voorafgaand aan en direct na de activiteit dient de 1,5 meter-norm in acht genomen te worden 

door volwassenen onderling en van 13 tot 18-jarigen ten opzichte van volwassenen; 
 
Recreatief zwemmen 
1. Volwassen dienen te allen tijde de geldende afstandsregels in acht te nemen, zowel binnen het 

water als erbuiten. 
2. Voor jongeren tot 18 jaar geldt dat zij onderling geen afstand hoeven te bewaren. Jongeren tussen 

de 13 en 18 jaar dienen wel afstand te bewaren ten opzichte van volwassenen. 
3. Toiletvoorzieningen zijn vrij toegankelijk. Zwemmers wordt gevraagd om vooraf thuis naar het 

toilet te gaan.  
4. Toiletten worden regelmatig schoongemaakt en/of gedesinfecteerd, minimaal 1 keer per dag. Er 

wordt steeds gezorgd dat een afstand van 1,5 meter gewaarborgd wordt ten opzichte van de 
aanwezige toezichthouders.  

 
Handhaving 
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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. 
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Locatie specifiek – De Wiel 
In aanvulling op de eerder beschreven voorschriften en maatregelen is voor zwembad De Wiel het 
volgende van toepassing. 
 
Maximum aantal bezoekers 
Er geldt geen maximum aantal bezoekers. De maatstaf voor het aantal bezoekers betreft het kunnen 
houden aan de 1,5m voorschriften van het RIVM. Het is aan de Coronaverantwoordelijke in overleg 
met het management van Schagen Actief om te bepalen in hoeverre een maximum bereikt is en welke 
consequenties dat heeft. 
 
Voorschriften en maatregelen 

• Abonnementhouders hebben voorrang bij het reserveren van plekken. 

• De gezamenlijke kleedkamers zijn beperkt open. Het maximum aantal personen in een 
gezamenlijke kleedruimte is duidelijk aangegeven. Neem plaats op de aangeduide plekken. Het is 
niet toegestaan kleding en/of schoenen en/of persoonlijke eigendommen in een gezamenlijke 
kleedruimte achter te laten. 

• De wisselcabines zijn geopend. Het is niet toegestaan kleding en/of schoenen en/of persoonlijke 
eigendommen in de wisselcabines achter te laten. 

• Probeer zoveel mogelijk te voorkomen dat je gebruik moet maken van het toilet. Ga voordat je 
komt thuis naar het toilet.  

• De douches zijn niet in gebruik. 

• In de locatie is een duidelijke routing aangebracht om te voorkomen dat men elkaar kruist. Houd 
deze routing te allen tijde aan. 

• Het is noodzakelijk om te reserveren voor het banenzwemmen, voor alle aquasporten en voor 
recreatief zwemmen. Doe dit maximaal 48 uur en 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 48 uur vooruit, op de 
locatie aan te melden. 

• Het is enkel mogelijk om met pin (pas of mobiel) of middels een tegoed op de zwempas te betalen. 
De Wiel is vanaf 17 augustus een ‘pin only’ locatie. 

• Houd 1,5m afstand. Altijd. 
 
Activiteiten 
In De Wiel worden de volgende activiteiten aangeboden: 

• Banenzwemmen 

• Aquasporten en Ouder-kind zwemmen 

• Zwemles en Peutersurvival 

• Recreatief zwemmen (zodra de buitenbaden gesloten zijn) 
 
Het rooster zal via de website, social media, digitale nieuwsbrief en op de locatie worden 
bekendgemaakt. Voor alle activiteiten geldt een aanmeldplicht.  
 
Routing 
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In De Wiel is een routing aangebracht. Deze dient te allen tijde gevolgd te worden, door deelnemers 
aan een activiteit, bezoekers, leveranciers en medewerkers. De routing zal aangepast worden als dat 
nodig mocht blijken.  
 
Banenzwemmen 

• Voor het banenzwemmen dien je je aan te melden. 

• Het is niet mogelijk om te douchen na afloop van een activiteit. 

• De kluisjes zijn niet beschikbaar voor gebruik. 

• Voor en na de activiteit kan alleen in de horeca van Zwembad De Wiel plaatsgenomen worden als 
je iets bestelt en je aan de corona routing en afstanden houdt. 

• Deelnemers houden voorafgaand aan en na afloop van de activiteit 1,5 meter afstand tot elkaar 
en de medewerkers. 

• Aanwijzingen van de toezichthouder dienen te allen tijde te worden opgevolgd. 

• Houd je aan de richtlijnen van het RIVM. 
 
Aankomst 

- Trek thuis je zwemkleding aan, met makkelijke kleding er overheen. 

- Neem je zwemtas mee en een plastic zak voor je schoenen. 

- Je komt 5 minuten voor aanvang van de activiteit binnen via de draaideur. Niet vroeger dan 5 

minuten voor de start van jouw tijdvak en ook niet later dan de starttijd van jouw tijdvak. 

- Loop volgens de aangeduide looproute naar de schoenen-kleedkamer (eerste grote 

kleedkamer). In de schoenen-kleedkamer trek je je schoenen en sokken uit. Deze stop je in de 

plastic zak. 

- Loop met je tas en schoenen naar de zwemzaal en kies een stoel uit – deze moeten altijd 

minimaal 1,5 meter uit elkaar staan. Zet de tas op of onder de stoel. Als je uit het zelfde 

huishouden komt is het toegestaan om samen 1 stoel te gebruiken. 

- Kleed je uit bij je stoel en stop al je kleren in je zwemtas. 

- Volg de looproute bij binnenkomst en bij het verlaten van het bad. 

 
Vertrek: 

- Volg de looproute naar de kleine kleedhokken.  

- Je hebt maximaal 15 minuten de tijd om je aan te kleden. 

- Indien wenselijk kan je desinfectie spray gebruiken voor/na omkleden. Let wel op dat dit 

mogelijk vlekken op kleding kan veroorzaken en dat gebruik op eigen risico is. 

- Je verlaat de kleedruimten en volgt de pijlen terug richting de horeca. 

- De make-up tafel is niet toegankelijk; dit is een passeerhaven bij drukte. 

 
Aquasporten 

• Deelnemers dienen vooraf een plek te reserveren voor een aquasport activiteit. 

• Het is niet mogelijk om te douchen na afloop van een activiteit. 

• De kluisjes zijn niet beschikbaar voor gebruik. 

• Voor en na de activiteit kan alleen in de horeca van Zwembad De Wiel plaatsgenomen worden als 
je iets bestelt en je aan de corona routing en afstanden houdt. 
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• Deelnemers houden voorafgaand aan en na afloop van de activiteit 1,5 meter afstand tot elkaar 
en de medewerkers. 

• Aanwijzingen van de toezichthouder dienen te allen tijde te worden opgevolgd. 

• Houd je aan de richtlijnen van het RIVM. 
 
Aankomst 

- Trek thuis je zwemkleding aan, met makkelijke kleding er overheen. 

- Neem je zwemtas mee en een plastic zak voor je schoenen. 

- Je komt 5 minuten voor aanvang van de activiteit binnen via de draaideur. Niet vroeger dan 5 

minuten voor de start van jouw tijdvak en ook niet later dan de starttijd van jouw tijdvak. 

- Loop volgens de aangeduide looproute naar de schoenen-kleedkamer (eerste grote 

kleedkamer). In de schoenen-kleedkamer trek je je schoenen en sokken uit. Deze stop je in de 

plastic zak. 

- Loop met je tas en schoenen naar de zwemzaal en kies een stoel uit – deze moeten altijd 

minimaal 1,5 meter uit elkaar staan. Zet de tas op of onder de stoel. Als je uit het zelfde 

huishouden komt is het toegestaan om samen 1 stoel te gebruiken. 

- Kleed je uit bij je stoel en stop al je kleren in je zwemtas. 

- Volg de looproute bij binnenkomst en bij het verlaten van het bad. 

 
Vertrek: 

- Volg de looproute naar de kleine kleedhokken.  

- Je hebt maximaal 15 minuten de tijd om je aan te kleden. 

- Indien wenselijk kan je desinfectie spray gebruiken voor/na omkleden. Let wel op dat dit 

mogelijk vlekken op kleding kan veroorzaken en dat gebruik op eigen risico is. 

- Je verlaat de kleedruimten en volgt de pijlen terug richting de horeca. 

- De make-up tafel is niet toegankelijk; dit is een passeerhaven bij drukte. 

 
Ouder en kind zwemmen 

• De zweminstructeur geeft les vanuit het water, maar zorgt voor zo min mogelijk fysiek contact met 

de kinderen en ouders. 

• Het is niet mogelijk om te douchen na afloop van een activiteit. 

• De kluisjes zijn niet beschikbaar voor gebruik. 

• Voor en na de activiteit kan alleen in de horeca van Zwembad De Wiel plaatsgenomen worden als 

je iets bestelt en je aan de corona routing en afstanden houdt. 

• Deelnemers houden voorafgaand aan en na afloop van de activiteit 1,5 meter afstand tot elkaar 

en de medewerkers. 

• Aanwijzingen van de toezichthouder dienen te allen tijde te worden opgevolgd. 

• Houd je aan de richtlijnen van het RIVM. 

 
Aankomst 

- Trek thuis je zwemkleding aan, met makkelijke kleding er overheen. 
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- Neem je zwemtas mee en een plastic zak voor je schoenen. 

- Je komt 5 minuten voor aanvang van de zwemles binnen via de draaideur. Niet vroeger en 

liever ook niet veel later. 

- Loop volgens de aangeduide looproute naar een grote kleedkamer of naar een kleedhokje en 

kleed jullie beiden hier om.  

- Loop met je tas en schoenen naar de zwemzaal en kies een stoel uit – deze moeten altijd 

minimaal 1,5 meter uit elkaar staan. 

- Volg de looproute bij binnenkomst van het bad. 

- Kinderen kunnen op de verschoonmatten verschoond worden, maar het is verplicht om een 

handdoek op de verschoonmat te leggen. Op de zwemzaal staat tevens desinfectie spray om 

daarnaast te desinfecteren indien wenselijk. 

 
Vertrek: 

- Kleed je kind(eren) aan op de zwemzaal. De verschoonmatten kunnen gebruikt worden, maar 

het is verplicht om een handdoek op de verschoonmat te leggen. Op de zwemzaal staat tevens 

desinfectie spray om daarnaast te desinfecteren in dien wenselijk. 

- Volg de looproute naar de kleedkamers (let op het maximale aantal personen per kleedkamer) 

om zelf om te kleden. De kleine kleedhokken zijn gereserveerd voor de banenzwemmers en 

aquasporters. 

- Je hebt maximaal 15 minuten de tijd om je aan te kleden. 

- Indien wenselijk kan je desinfectie spray gebruiken voor/na omkleden. Let wel op dat dit 

mogelijk vlekken op kleding kan veroorzaken en dat gebruik op eigen risico is. 

- Je verlaat de kleedruimten en volgt de pijlen terug richting de horeca. 

- De make-up tafel is niet toegankelijk; dit is een passeerhaven bij drukte. 

 

Peutersurvival 

• Maximaal 1 ouder/verzorger per leskind mag mee. Deze ouder/verzorger kan in de horeca 
plaatsnemen om te wachten (consumptie en registratie verplicht) of later terugkomen. Andere 
wachtplekken zijn niet aanwezig. 

• Doordat de ouder/verzorger het leskind moet aankleden en daarbij 1,5m restricties ten opzichte 
van anderen gelden, kunnen broertjes/zusjes/andere kinderen niet mee naar het zwembad. 

• Bij kinderen tot en met 12 jaar is geen afstandsbeperking van kracht. 

• De zweminstructeur houdt een afstand van 1,5 meter aan tot ouders/verzorgers en begeleiders 
bij het ophalen/wegbrengen.  

• De douches zijn niet beschikbaar voor gebruik. 
 
Aankomst: 

- Trek thuis je zwemkleding aan, met makkelijke kleding er overheen. 

- Neem je zwemtas mee en een plastic zak voor je schoenen. 

- Je komt 10 minuten voor aanvang van de zwemles binnen via de draaideur. Niet vroeger en 

liever ook niet veel later. 
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- De kinderen nemen plaats op de witte banken, meteen rechts van de draaideur. Ouders 

wachten op 1,5m afstand van elkaar. 

- Je krijgt een seintje wanneer je naar de kleedkamer mag. 

- In de kleedkamer kleed je je om; stop je kleding in je zwemtas en je schoenen eventueel in de 

schoenen plastic zak. De ouders nemen de kleding/schoenen tassen mee. Deze kunnen niet in 

de kleedkamer blijven! Ouders nemen plaats in de horeca (consumptie verplicht) of komen 

later terug bij Zwembad De Wiel.  

- Samen met de zweminstructeur lopen de kinderen naar de zwemzaal. 

- Lekker zwemmen! 

 
Vertrek: 

- De ouders van de zwemleskinderen gaan 5 minuten voor het einde van de les naar de 

kleedkamers (let op het maximale aantal personen per kleedkamer!). 

- De kinderen krijgen van hun zwemles juf/meester te horen dat de les voorbij is en lopen met 

de teamleider mee naar de kleedhokken. Hier zoek je je ouder. 

- Spreek af om elke week (ongeveer) in hetzelfde hokje je ouder te treffen. 

- Kleed je snel om en loop via de gang terug naar de horeca. 

 
De kluisjes zijn niet beschikbaar voor gebruik. 
Voor en na de les kan alleen in de horeca van Zwembad De Wiel plaatsgenomen worden als je iets 
bestelt en je aan de corona routing en afstanden houdt. 

 

Schoolzwemmen  

• De zweminstructeur geeft les vanuit het water en vanaf de kant. 

• Bij kinderen tot en met 12 jaar is geen afstandsbeperking van kracht. 

• De zweminstructeur houdt een afstand van 1,5 meter aan tot ouders/verzorgers en begeleiders.  

• Het is niet mogelijk om te douchen na afloop van een activiteit. 

• De kluisjes zijn niet beschikbaar voor gebruik. 

• De douches zijn niet beschikbaar voor gebruik. 

• Voor en na de activiteit kan alleen in de horeca van Zwembad De Wiel plaatsgenomen worden als 

je iets bestelt en je aan de corona routing en afstanden houdt. 

• Deelnemers houden voorafgaand aan en na afloop van de activiteit 1,5 meter afstand tot elkaar 

en de medewerkers. 

• Aanwijzingen van de toezichthouder dienen te allen tijde te worden opgevolgd. 

• Houd je aan de richtlijnen van het RIVM. 

 
Aankomst 

- Neem je zwemtas mee en een plastic zak voor je schoenen. 

- Jullie komen 5 minuten voor aanvang van de zwemles binnen via de draaideur. Niet vroeger 

en liever ook niet veel later. 



 

 
Protocol Verantwoord Zwemmen, zwembad De Wiel, Schagen Actief. Versie 17 augustus 2020 07.00uur 

 

- Loop volgens de aangeduide looproute naar een grote kleedkamer en kleed jullie hier om. De 

kleine kleedhokken kunnen niet gebruikt worden. 

- Loop met je tas en schoenen naar de zwemzaal en kies een stoel uit – deze moeten altijd 

minimaal 1,5 meter uit elkaar staan. Er mag niets in de kleedkamers achterblijven. 

- Volg de looproute bij binnenkomst van het bad. 

 
Vertrek: 

- Volg de looproute naar de kleedkamers (let op het maximale aantal personen per kleedkamer) 

om zelf om te kleden. De kleine kleedhokken zijn tijdens en na het schoolzwemmen 

gereserveerd voor banenzwemmers en aquasporters. 

- Je hebt maximaal 15 minuten de tijd om je aan te kleden. 

- Indien wenselijk kan je desinfectie spray gebruiken voor/na omkleden. Let wel op dat dit 

mogelijk vlekken op kleding kan veroorzaken en dat gebruik op eigen risico is. 

- Je verlaat de kleedruimten en volgt de pijlen terug richting de horeca. 

- De make-up tafel is niet toegankelijk; dit is een passeerhaven bij drukte. 

 

Leszwemmen 

• Maximaal 1 ouder/verzorger per leskind mag mee. Deze ouder/verzorger kan in de horeca 
plaatsnemen om te wachten (consumptie en registratie verplicht) of later terugkomen. Andere 
wachtplekken zijn niet aanwezig. 

• Doordat de ouder/verzorger het leskind moet aankleden en daarbij 1,5m restricties ten opzichte 
van anderen gelden, kunnen broertjes/zusjes/andere kinderen niet mee naar het zwembad. 

• De zweminstructeur geeft zoveel mogelijk les op een afstand van 1,5 meter van de kinderen 
ouder dan 12 jaar en volwassenen, bij voorkeur vanaf de kant. 

• Bij kinderen tot en met 12 jaar is geen afstandsbeperking van kracht. 

• De zweminstructeur houdt een afstand van 1,5 meter aan tot ouders/verzorgers en begeleiders.  

• De douches zijn niet beschikbaar voor gebruik. 
 
Aankomst: 

- Trek thuis je zwemkleding aan, met makkelijke kleding er overheen. 

- Neem je zwemtas mee en een plastic zak voor je schoenen. 

- Je komt 10 minuten voor aanvang van de zwemles binnen via de draaideur. Niet vroeger en 

liever ook niet veel later. 

- De kinderen nemen plaats op de witte banken, meteen rechts van de draaideur. Ouders 

nemen afscheid (neem wanneer het kouder is de jas van uw kind mee) en/of nemen plaats in 

de horeca (consumptie verplicht).  

- Je krijgt een seintje dat je naar de schoenen-kleedkamer mag (alleen de kinderen!). Dit is nadat 

de ouders en kinderen van de zwemles voor jouw les weg zijn. 

- In de schoenen-kleedkamer (eerste grote kleedkamer) trek je je schoenen en sokken uit. Deze 

stop je in de plastic zak. 

- Samen met de teamleider loop je naar de zwemzaal en ga je langs de muur op de grond zitten 

zodat de kinderen die net zwemles hebben gehad naar de kleedhokken kunnen. 



 

 
Protocol Verantwoord Zwemmen, zwembad De Wiel, Schagen Actief. Versie 17 augustus 2020 07.00uur 

 

- Jouw zwemles juf/meester zal je roepen en aanwijzen op welke stoel je je tas en kleding mag 

leggen. Je kleed je snel uit (heb je dit al geoefend?). 

- Lekker zwemmen! 

 
Vertrek: 

- De ouders van de zwemleskinderen gaan 10 minuten voor het einde van de les naar de 

kleedhokken en kleedkamers (let op het maximale aantal personen per kleedkamer!). 

- De kinderen krijgen van hun zwemles juf/meester te horen dat de les voorbij is. 

- Je pakt je zwemtas en je schoenen plastic zak en loopt met de teamleider mee naar de 

kleedhokken. Hier zoek je je ouder. 

- Spreek af om elke week (ongeveer) in hetzelfde hokje je ouder te treffen. 

- Kleed je snel om en loop via de gang (rechtsaf) naar de uitgang (NIET via de poortjes dus!). 

 
De kluisjes zijn niet beschikbaar voor gebruik. 
Voor en na de les kan alleen in de horeca van Zwembad De Wiel plaatsgenomen worden als je iets 
bestelt en je aan de corona routing en afstanden houdt. 
 
 
Recreatief zwemmen (na sluiting van de buitenbaden) 

• Voor het recreatief zwemmen dien je je aan te melden. 

• Het is niet mogelijk om te douchen na afloop van een activiteit. 

• De kluisjes zijn niet beschikbaar voor gebruik. 

• De douches zijn niet beschikbaar voor gebruik. 

• Voor en na de activiteit kan alleen in de horeca van Zwembad De Wiel plaatsgenomen worden als 
je iets bestelt en je aan de corona routing en afstanden houdt. 

• Bezoekers houden voorafgaand aan en na afloop van de activiteit 1,5 meter afstand tot elkaar en 
de medewerkers. 

• Bezoekers in de leeftijdscategorie 13 t/m 17 jaar moeten een gekleurd bandje dragen. Deze 
bandjes liggen bij binnenkomst in een bak (met desinfecterend middel) en kunnen daar ook weer 
teruggelegd worden. 

• Aanwijzingen van de toezichthouder dienen te allen tijde te worden opgevolgd. 

• Houd je aan de richtlijnen van het RIVM. 
 
Aankomst 

- Trek thuis je zwemkleding aan, met makkelijke kleding er overheen. 

- Neem je zwemtas mee en een plastic zak voor je schoenen. 

- Je komt 5 minuten voor aanvang van de activiteit binnen via de draaideur. Niet vroeger dan 5 

minuten voor de start van jouw tijdvak en ook niet later dan de starttijd van jouw tijdvak. 

- Loop volgens de aangeduide looproute naar de schoenen-kleedkamer (eerste grote 

kleedkamer). In de schoenen-kleedkamer trek je je schoenen en sokken uit. Deze stop je in de 

plastic zak. 
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- Loop met je tas en schoenen naar de zwemzaal en kies een stoel uit – deze moeten altijd 

minimaal 1,5 meter uit elkaar staan. Zet de tas op of onder de stoel. Als je uit het zelfde 

huishouden komt is het toegestaan om samen 1 stoel te gebruiken. 

- Kleed je uit bij je stoel en stop al je kleren in je zwemtas. 

- Volg de looproute bij binnenkomst en bij het verlaten van het bad. 

 
Vertrek: 

- Volg de looproute naar de kleedhokken of kleedkamers (let op maximale aantal personen per 

kleedkamer).  

- Je hebt maximaal 15 minuten de tijd om je aan te kleden. 

- Indien wenselijk kan je desinfectie spray gebruiken voor/na omkleden. Let wel op dat dit 

mogelijk vlekken op kleding kan veroorzaken en dat gebruik op eigen risico is. 

- Je verlaat de kleedruimten en volgt de pijlen terug richting de horeca. 

- De make-up tafel is niet toegankelijk; dit is een passeerhaven bij drukte. 

 
 
Gebruik perrons rondom het zwembad 
De perrons maken onderdeel uit van een verplichte routing. Het is daarom niet toegestaan om op de 
perrons te verblijven, ook niet tijdens een gereserveerd tijdvak. Te allen tijde geldt: 

• Minimaal 1,5 meter afstand houden voor 13 tot 18-jarigen naar volwassenen en voor 
volwassenen onderling. 

 
Instructiebad (ondiepe bad) 

• 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.  

• Ouders/verzorgers (personen van 18 jaar en ouder) 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) 

• Het gebruik van het wedstrijdbad is voorbehouden aan personen met minimaal een A-diploma. 

• Het ondiepe deel van het diepe bad, afgescheiden door een gele ballenlijn, is toegankelijk zonder 
A-diploma indien deze persoon een drijfmiddel gebruikt en wordt begeleid door een volwassen 
persoon (18+) met voldoende zwemvaardigheid, zulks ter beoordeling van de senior 
toezichthouder bij het zwembad. 

• Kinderen tot en met 17 jaar hoeven zich onderling niet te houden aan de eis om 1,5m afstand te 
houden. 

• Kinderen van 13 jaar en ouder houden altijd 1,5m afstand tot volwassen (18 jaar en ouder). 
 
Infrarood cabine (sauna) 

• Het is alleen toegestaan om de infrarood cabine droog te gebruiken. Met natte zwemkleding mag 
de infrarood cabine niet betreden worden. 



 

 
Protocol Verantwoord Zwemmen, zwembad De Wiel, Schagen Actief. Versie 17 augustus 2020 07.00uur 

 

• De infrarood cabine mag door maximaal 2 personen tegelijkertijd gebruikt worden. De 2 personen 
nemen plaats aan de uiteinden van de banken en houden te allen tijde 1,5m afstand tot elkaar. 

• Indien dienstdoende senior toezichthouder en/of corona verantwoordelijke het onvoldoende 
verantwoord acht om de infrarood cabine geopend te houden, dan kunnen zijn besluiten deze te 
sluiten. 

• De douches bij de infrarood cabine zijn buiten werking. 
 
 
Stoom cabine 

• De stoom cabine mag door maximaal 4 personen tegelijkertijd gebruikt worden. De 4 personen 
nemen plaats aan de uiteinden van de banken en houden te allen tijde 1,5m afstand tot elkaar. 

• Indien dienstdoende senior toezichthouder en/of corona verantwoordelijke het onvoldoende 
verantwoord acht om de stoom cabine geopend te houden, dan kunnen zijn besluiten deze te 
sluiten. 

• De douches bij de stoom cabine zijn buiten werking. 
 
 
Horeca 
De horeca in De Wiel is gedurende openingstijden van het zwembad geopend. Bezoekers dienen te 
reserveren, dit kan ook bij binnenkomst. Verder gelden de volgende huisregels: 
 

• Binnen de horeca faciliteiten van De Wiel geldt: ‘consumptie verplicht’.  

• Reservering is verplicht; dit kan ‘aan de deur’.  

• Gasten worden naar een tafel begeleid.  

• Gasten blijven zoveel mogelijk zitten. Bij betreden en verlaten van de horeca en bij toiletbezoek 
wordt de routing aangehouden. 

• Voorafgaand aan een bestelling, zal een formulier worden verstrekt, welke volledig en naar 
waarheid dient te worden ingevuld. Dit betreft onder meer de verplichte triage en de registratie. 
Indien u het formulier niet, niet volledig of niet naar waarheid invult, dan dient u de 
accommodatie direct te verlaten. 

• De Wiel is een ‘pin only’ accommodatie. U kunt pinnen (kaart of mobiel) of met tegoed op uw 
zwempas betalen. 

• De 1,5m afstand wordt te allen tijde aangehouden. 

• Bij de tafels is duidelijk aangegeven hoeveel personen maximaal plaats mogen nemen. Het is niet 
toegestaan met meer dan het maximum aantal personen plaats te nemen. 

• Bestellingen worden aan de tafel opgenomen, het is niet toegestaan om bestelling bij de kassa te 
plaatsen. 

• Aanwijzingen van medewerkers van Schagen Actief dienen te allen tijde worden opgevolgd. 
 
We volgen hierbij de maatregelen zoals opgelegd door de overheid en het RIVM en zullen toezien op 
strikte naleving. 
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Bijlage 1 – Protocol Verantwoord Zwemmen 
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Bijlage 2 – ‘Vragenlijst gezondheidscheck’ 
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Bijlage 3 – Korte richtlijn ‘Veilig zwemmen in Corona tijd’ 
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Bijlage 4 – Formulier triage + registratie horeca 
 
 
 
 
 


