
 

 

 
 

 

Aan de gebruikers van Sporthal Zwolle-Zuid, 

 

Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen rondom de indamming van het Coronavirus 

in Nederland heeft het RIVM de regering een aantal maatregelen geadviseerd. 

Eén van de maatregelen is dat bijeenkomsten met meer dan 100 personen, in heel 

Nederland worden afgelast tot en met 31 maart 2020. Dat geldt ook voor publieke locaties 

zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden. 

In het kader hiervan heeft het NOC*NSF haar leden geadviseerd om voor heel Nederland alle 

sportevenementen waaronder de competitie-, oefen en trainingswedstrijden af te 

gelasten. In ieder geval tot en met 31 maart 2020. 

Het kabinet heeft voor heel Nederland ook opgeroepen sociale contacten in het algemeen 

sterk te verminderen. Deze oproep wordt door NOC*NSF ondersteund door de Nederlandse 

sport op te roepen om alle andere clubbijeenkomsten zoals trainingen, overleggen, 

vergaderingen en vieringen ook af te gelasten. 

Inmiddels hebben vele sportbonden dit advies opgevolgd en zijn voorlopig 

competitiewedstrijden afgelast. Vele sportverenigingen hebben ook hun overige activiteiten 

voorlopig stilgelegd. 

 

Het bestuur van Stichting Sporthal Zwolle -Zuid ondersteunt de maatregelen en adviezen van 

de regering, RIVM en NOC*NSF. Het bestuur vindt gezondheid en de veiligheid van onze 

gebruikers en medewerkers heel belangrijk. 

Het bestuur van Stichting Sporthal Zwolle-Zuid heeft dan ook besloten om de sporthal te 

sluiten in ieder geval tot en met 31 maart 2020. 

Onze halbeheerder heeft inmiddels al met velen van u contact gehad over deze 

ontwikkelingen. 

Alleen voor het bewegingsonderwijs van primaire en middelbare scholen zal de sporthal, tot 

mogelijke nadere maatregelen van de regering, voorlopig in overleg met de schoolleidingen 

onder voorwaarden opengesteld blijven. 

 

Wij doen er alles aan om al onze gebruikers, verenigingen, partners en alle andere 

belanghebbenden zo goed mogelijk te informeren. Het kan zijn dat wij niet op alle vragen 

direct een antwoord hebben en daarom vragen wij om uw begrip. 

Als u vragen heeft aangaande het uitvallen van de activiteiten en sluiten van de sporthal dan 
kunt u contact opnemen met onze halbeheerder via info@sporthalzwollezuid.nl 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Bestuur Stichting Sporthal Zwolle-Zuid 
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