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Veiligheidsprotocol Sporthal 
 
Partijen beogen met dit Veiligheidsprotocol de onderlinge taken en verantwoordelijkheden zodanig 
te omschrijven, dat de veiligheid in de sporthal zoveel als mogelijk is wordt gewaarborgd.  
 
Algemeen 
 

1. De verhuurder van de sporthal is verantwoordelijk voor gebouw, technische installatie etc.  
 

2. Indien een vereniging / instelling (hierna te noemen huurder) de sporthal of een deel 
daarvan huurt, neemt deze de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van het gehuurde.  
 

3. De huurder dient op de hoogte te zijn van de inhoud van het ontruimingsplan en neemt deel 
aan oefeningen die in het kader van dit plan worden gehouden.  
 

4. De huurder meldt ongevallen bij verhuurder t.b.v. de ongevallenregistratie.  
 
Toezicht 
 

1. Ingeval voor het publiek toegankelijke sportactiviteiten, op bepaalde uren of dagen, 
gedeeltelijk of geheel, uitsluitend toegankelijk zijn voor bepaalde categorieën van personen, 
bijvoorbeeld huurder en personen die onder verantwoordelijkheid van de huurder vallen, is 
het aanvaardbaar dat op die tijdstippen het toezicht wordt uitgeoefend door een 
verantwoording dragend persoon/huurder.  
 

2. Huurder draagt zorg voor met naam te noemen gekwalificeerde toezichthouders die tijdens 
de gehuurde uren in de sporthal de verantwoordelijkheid voor de veiligheid op zich nemen.  

a. Huurder levert een ondertekend overzicht aan van de namen, adresgegevens, 
mobiele telefoonnummers en bekwaamheden van betreffende toezichthouders en 
hun vervangers. Dit overzicht wordt als  bijlage aan dit Veiligheidsprotocol gehecht. 

b.  Per huurmoment levert huurder een eveneens ondertekend overzicht aan van de op 
dat moment aanwezige toezichthouders. 
 

3. Uitgangspunt is dat bij ieder bassin altijd één gekwalificeerde toezichthouder aanwezig is. 
Tevens dient een plaatsvervanger aanwezig te zijn, zodat diens taken altijd kunnen worden 
overgenomen. 
 

4. Afhankelijk van de soort activiteit en het aantal bezoekers/deelnemers kan het noodzakelijk 
zijn meer toezichthouders aan te stellen. Dit is met name het geval bij: 

a. veel jeugdige bezoekers (tot ongeveer 20 jaar) 
b. bezoekers met medische problemen, vooral op het gebied van gehoor en gezicht, 

alsmede geestelijk en lichamelijk gehandicapten 
c. bij gebruik van duikplank of drijvende spelmaterialen. 

 
5. Kwalificaties van de toezichthouder(s): 

a. Tenminste één aanwezige vertegenwoordiger van de huurder dient in het bezit te 
zijn van een geldig EHBO-diploma. 
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b. Toezichthouders van 17-21 jaar functioneren uitsluitend onder verantwoordelijkheid 
van een gekwalificeerd toezichthouder. 

 


