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Vooraf 

Dit sluitplan geldt voor Sporthal B van De Altis. Het betreft de handelingen die 
gebruikers moeten doen om sporthal B ( en evt. het hele complex) te openen en 
sluiten. Het betreft de versie waar nog geen sprake is van ingesteld alarmsysteem. 

Op hoofdlijnen geldt: 

● De eerste gebruiker opent de hal (en evt. het complex), met de sleutel in het 
sleutelkastje achter de balie. 

● De laatste gebruiker, ruimt de spullen op en sluit de hal (en evt. het complex) af 
en hangt de sleutel terug. 

● Bij meerdere gebruikers in hal B op de laatste training/wedstrijd stemmen ze 
opruimen en afsluiten onderling af. Uitgangspunt: ieder team ruimt z’n eigen 
veld op. 

● Het afsluiten van het complex is afhankelijk of er in hal A of de kantines nog 
andere gebruikers zijn. Degene die sporthal B afsluit, controleert of er nog 
andere gebruikers zijn en stemt het sluiten van het complex af.  

 

Uitgangspunten 
● Hal en kantine zijn gescheiden eenheden. Dit plan gaat over de hal en voor de 

kantine is een apart plan. 

● 2 sleutels (1 voor kantine en 1 voor de sporthal) achter de balie in sleutelkluis in 
middelste kast.  

● Doordeweeks is het complex altijd open en is er geen voordeursleutel nodig. 
De 1e gebruiker kan de blauwe sleutel uit sleutelkluis halen. 

● In de weekenden (en vakanties ook doordeweeks) is het complex niet altijd 
voor ons in gebruik en moeten we zelf het complex openen.  

● Controleer tijdig of we de eerste gebruiker zijn en indien het geval neem dan 
uiterlijk 24 uur van te voren contact op met 1 van de sleutelhouders: Arend-
Jan vd Lely (06-26659618), Timo Vedder (06-) of Tim Kortekaas (06-). 

● Op trainingsdagen sluit de trainer/coach af volgens het schema uit bijlage 1. 

● Op wedstrijddagen stemmen coach en TM af wie sluit. 
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● De garagedeur is normaliter open en wordt gesloten na start laatste 
training/wedstrijd. Uitrijden kan altijd. In de kantine is de mogelijkheid om de 
garagedeur op verzoek te openen. 

 

Routines 
1. Openen Sporthal 

● Pak een van de blauwe sleutels uit sleutelkast achter de balie 

● Open de hal en de berging. 

● Hang de blauwe sleutel op de haak aan de wedstrijdkast. 

● Pak eventueel een sleutelbos van de wedstrijdkast om toestellen te (laten) 
bedienen, wedstrijdkast te openen en ballenwagens te openen. 

● Voor wedstrijden: bouw de wedstrijdvelden op conform document 
“zaalopbouw Altis” (twee versies: 1 voor centercourt en 1 voor 2 
wedstrijdvelden). 

 
2. Sluiten Sporthal 

● Na de laatste training of wedstrijd dienen alle materialen opgeruimd te 
worden en de baskets en scheidingswanden omhoog te zijn. 

● Gebruik voor de baskets en/of de scheidingswanden eventueel de sleutelbos 
die in de berging aan de wedstrijdkast hangt. 

● De lokatie van spullen is als volgt:  

o Alle ballen in de juiste ballenwagen in de Loko-berging. Er zijn wagens 
voor maat 7, 6 en 5 en er is een wagen voor kleinere ballen. 

o Trainingshesjes in het rechtergedeelte van de wedstrijdkast. 

o Shootingmachine, trainingshekjes en alle andere trainingsmaterialen  in 
de Loko-berging. 
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● Aanvullend na wedstrijden: 

o Spullen wedstrijdtafel (scorebord, haspel, tablet, possession pijl en krat 
met bordjes en dergelijke) links in de wedstrijdkast. Tablets op de lader in 
de wedstrijdkast. 

o Tafels en stoelen in rolcontainer (per rolcontainer 6 stoelen en 2 tafels) en 
in de wedstrijdleiding ruimte zetten. 

o Alle banken in de algemene berging tegen de wand onder de doelen. 

● Indien nodig vloer met veger aanvegen. 

● Sleutels voor bediening wanden, baskets en dergelijke aan de kast hangen. 
De blauwe sleutel van de haak afhalen en de berging en evt. wedstrijdleiding 
ruimte sluiten.  

● Alle kleedkamers na (laten) kijken en eventueel droogtrekken en deuren 
sluiten. In de meeste kleedkamers staat een trekker. 

● Afsluiten van de hal met de blauwe sleutel indien geen ander gebruik volgt 
(dinsdag en woensdag komt Randstad). 

● Controleer of er nog andere gebruikers zijn (2x kantine, Sporthal A en Dojo-
ruimte): 

o Indien er andere gebruikers zijn, blauwe sleutel in sleutelkast achter de 
balie opbergen en pand verlaten 

o Indien er geen andere gebruikers meer zijn, sleutels in sleutelkast en 
deuren op nachtsluiting. Zie bijlage 2. 
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Bijlage 1a: Rooster openen/sluiten Sporthal: 

Dag Openen Sluiten Opmerking 
Maandag LBA (Tim) HS1 of DS1  Alles sluiten 
Dinsdag  MU14 (Timo) NVT (Randstad) Alleen Lokoruimtes, 

spullen opruimen 
Woensdag U10 (Lars) NVT (Randstad) Alleen Lokoruimtes, 

spullen opruimen 
Donderdag MU12-1, MU16-2 HS1 of DS1 Alles sluiten 
Vrijdag LBA (Tim)  Wedstrijd Trainingspullen 

opruimen 
 

Bijlage 1b: basis uren Lokomotief 

Dag Standaard uren Opmerking 
Maandag 17.00 - 23.00  
Dinsdag  17.00 -18.30  
Woensdag 15.00 - 19.00  
Donderdag 17.00 - 23.00  
Vrijdag 17.00 - 23.00  
Zaterdag 11.00 - 23.00  
Zondag 15.00 - 23.00 Kans groter dat complex niet open is om 15.00 

uur en dat we hele complex moeten sluiten. 
 

Opmerkingen: 

● Tijdens schoolvakanties altijd tijdig checken of het complex open is. 

● We mogen half uur voor de aanvangstijd in de kleedkamers en daar wachten op de 
aanvangstijd huur. 

● Dinsdag en woensdag hoeft de sporthal niet gesloten te worden, omdat Randstad 
na ons sport. WEL de spullen opruimen, berging afsluiten en kleedkamers nalopen. 
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Bijlage 2: Bediening voor- en achterdeur sportcomplex de Altis 

 

Afsluiten: 

● Check of achterdeur gesloten is en of deze op stand “1-richting” staat.  

 
● Zorg dat iedereen het pand verlaten heeft en dat je alle spullen bij je hebt. 

● Op “bediening voordeur”  de knop met het slot indrukken.  

● Wacht totdat in scherm het slot verschijnt. 

● Knop “eenmalige bediening” voordeur indrukken. 

● Je hebt nu 30 seconden om pand te verlaten. 

● Wacht na het verlaten (buiten het bereik van de deursensor) dat de deur 
gesloten en vergrendeld is. Check dit evt. door na vergrendeling in het bereik 
van de deursensor te gaan staan. 


