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GASTVRIJ CORONAPROTOCOL

Middels dit document informeren wij u over onze nieuwe werkwijze, veiligheidsgaranties en organisatiemogelijkheden voor uw evenement bij Omnisport. 
In de 1,5 meter-maatschappij denken wij graag met u mee en ondersteunen wij u bij het organiseren van een veilig en vertrouwd evenement. 

Door nu met de voorbereidingen te beginnen, is het mogelijk om straks in de 1,5 meter-maatschappij de veiligheid van bezoekers te kunnen garanderen zonder in te hoeven leveren 
op de ervaring die zij verwachten. 

Als sociaal dier verlangt de mens naar samenzijn en ontmoeten. Samen iets delen of ervaren. Maar in tijden als deze, verlangen wij boven alles ook naar veiligheid. Een gevoel van 
zekerheid en gemoedsrust, niet alleen voor onszelf, maar vooral ook voor kwetsbaren om ons heen.

Het is tijd om weer te kunnen genieten, zij het op gepaste wijze.
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ENTREE
Omnisport beschikt over vier 
exclusieve entrees. Uw gasten 
krijgen duidelijk gecommuniceerd 
welke entree zij mogen gebruiken. 
Op deze manier garanderen wij 
gastenspreiding, maar kan de 
ontvangst van uw gasten toch 
binnen een bepaald tijdsbestek 
plaatsvinden. 

DIGITALE 
REGISTRATIE
Voorafgaand aan uw evenement 
adviseren wij online 
ticketregistratie. Uw gasten 
ontvangen dan voorafgaand aan 
het congres een toegangsbewijs 
met de juiste entree, naar welke 
toiletgroep ze mogen gaan en de 
cateringruimte. Zo spreiden we alle 
bezoekers zo optimaal mogelijk. 

CAPACITEIT
De capaciteit binnen Omnisport is 
aangepast naar 1.700 gasten per 
evenement. Van zaalindeling tot 
binnenkomst, bar en 
toiletvoorziening, alle faciliteiten en 
activiteiten zijn erop ingericht om 
voldoende afstand, hygiëne en 
veiligheid te creëren voor iedere 
bezoeker, op ieder moment van de 
dag. Jezelf goed voelen in jouw 
persoonlijke bubbel is ons doel.
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FLEXIBELE 
RUIMTES
Omnisport beschikt over  veel 
vierkante meters en kan ruimtes 
koppelen, bouwen of indelen  aan 
de hand van het aantal verwachte 
personen. Op deze manier kunnen 
gesprekken altijd op verantwoorde 
afstand worden gevoerd. 



GARDEROBE
MOGELIJKHEDEN
Er worden garderoberekken bij de 
verschillende ruimtes geplaatst waar gasten 
op eigen verantwoordelijkheid een jas 
kunnen ophangen. 

TOILET GROEPEN
Omnisport beschikt over voldoende toiletgroepen 
om zeker te zijn van voldoende spreiding van uw 
bezoekers. Bij de ingang van toiletgroepen zijn op 
de grond markeringen aangebracht zodat uw 
bezoekers veilig in de rij kunnen staan. Daarnaast 
wordt een maximum aantal personen per 
toiletgroep gecommuniceerd. Een deel van de 
urinoirs op het herentoilet is buiten gebruik, om te 
voorkomen dat bezoekers te dicht bij elkaar staan.

EXTRA HYGIËNE
Voor de algehele hygiëne staan er verschillende desinfectiestations met 
handgel verspreid door de locatie. Normaal gesproken maken we altijd 
achter de schermen schoon. Nu doen we dat juist heel zichtbaar. Alle 
tafels, stoelen en andere vlakke oppervlaktes (zoals deurknoppen en 
traprelingen) worden meerdere keren per dag schoongemaakt en 
gedesinfecteerd. Daarnaast worden deuren, zo veel als mogelijk, open 
gezet om het aanraken van deurklinken te beperken.
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GARDEROBE

PLENAIRE RUIMTES
In de plenaire opstelling is de 1,5 meter afstand 
gewaarborgd door los geschakelde stoelen die zijn 
onderverdeeld in diverse vakken en ruime 
looppaden. Ieder vak binnen de plenaire ruimte 
heeft een eigen aangewezen in- en uitgang ten 
behoeve van toiletgroepen en cateringmomenten 
gedurende uw evenement.

SUB RUIMTES
In de subruimtes wordt op basis van de gewenste 
opstelling de afstand van 1,5 meter gewaarborgd 
door het plaatsen van los geschakelde stoelen 
en/of tafels. Laat in plaats van uw gasten uw 
sprekers van ruimte wisselen. Indien een vaste 
groepsindeling wordt aangehouden kan het aantal 
bewegingen van uw gasten door de locatie worden 
beperkt en blijft afstand gewaarborgd.  
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R U I M T E M 2  1 , 5  M 2  Z I T C A P A C I T E I T

S I N G L E  
P L E K k E N

2  A A N  2
P L E K K E N

Wieler/Atletiekhal 2.618 661 1050

Topsporthal 1.802 199 337

Sportcafé 856

A1.07/A1.08 81 29

A1.06 46 10

Sportcafé terras 216 20

Promenade 597 40

Business Lounge 541 25

Catacombe 1.317

BEGANE GROND EERSTE ETAGE TWEEDE ETAGE DERDE ETAGE

Entree

CAPACITEIT

ONTMOETEN OP VEILIGE AFSTAND
De capaciteit binnen Omnisport is aangepast naar maximaal 1.700 personen per congres.  
Hiermee wordt de benodigde 1,5m afstand tussen personen op ieder moment gewaarborgd en 
zijn aanraak momenten niet van toepassing.



De cateringruimte wordt ingericht in blokken met een 
maximum aantal gasten en beperkt aantal tafels. Ieder 
cateringpunt krijgt een aparte toegang voor het gastenaantal 
waaraan dit blok is toegewezen. Per cateringpunt wordt een 
koffiebuffet geplaatst met een cateringmedewerker. Deze 
medewerker reikt de gewenste drankjes uit aan uw gasten, 
vanachter plexiglas met de vereiste beschermmaatregelen 
zoals o.a. handschoenen en mondkapje. Bij ieder uitgiftepunt 
is desinfectiespray beschikbaar. 
Om de onderlinge afstand tussen gasten te garanderen 
worden vloermarkeringen aangebracht die de afstand 
aangeven waaraan men zich dient te houden bij de 
verschillende cateringpunten. 

Er zijn twee mogelijkheden om het foodaanbod te 
presenteren. De eerste mogelijkheid is in buffetvorm waarbij 
buffetmedewerkers het aanbod uitgeven vanachter plexiglas. 
De tweede mogelijkheid is via verpakte (lunch)pakketten 
welke voorafgaand aan het cateringmoment op de tafels in de 
cateringruimte worden geplaatst.

HORECA
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In deze bijzondere tijden is het 
belangrijk dat uw gasten goed 
geïnformeerd worden. Uw gasten 
moeten zich veilig en beschermd 
voelen in onze locatie. Om dit 
veilige gevoel te creëren zorgen wij 
voor optimale communicatie naar 
uw gasten en een duidelijke 
veiligheidsinstructie op onze 
digitale bebording en middels 
staande verwijsborden. Daarnaast 
werken wij met handhavers die 
erop toezien dat de 
veiligheidsnormen door iedereen 
aanwezig in onze locatie worden 
nageleefd. 

COMMUNICATIE RICHTING UW GASTEN
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WAAROM UW EVENEMENT BIJ OMNISPORT

Van 10 tot
1.700 gasten

Diverse exclusieve entrees

WC

Ruim opgezette functionele
ruimtes

Verschillende sfeervolle
ontvangst- en cateringruimtes

Ruim voldoende
parkeerplaatsen en dichtbij
verschillende entrees

Persoonlijk, gastvrij en
professioneel volgens de RIVM 
normen

Diverse aparte toiletgroepen
. 

FLEXIBELE RUIMTES
Deels koppelbare ruimtes waardoor groepsgroottes kunnen 
worden opgedeeld en gesprekken op verantwoorde afstand 
worden gevoerd. 
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CAPACITEIT
Voldoende m2 voor min- of maximaliseren van 
gastenaantallen, creëren  van 10m2 oppervlakte per 
persoon, waarmee 1,5m afstand wordt gewaarborgd.

VIER EXCLUSIEVE ENTREES
Meerdere toegangen/looproutes worden ingezet voor uw 
gasten en bezoekersbewegingen worden gestuurd middels 
looproutes, zonder kruisende lijnen. 

Wij denken mee
Ieder evenement vraagt maatwerk, dat snappen wij als geen 
ander. Met een ervaren team vol professionals maken we 
samen met u een plan van aanpak rondom uw evenement.

Sportieve onderbreking
Wij hebben volop mogelijkheden voor sportieve 
onderbrekingen van uw bijeenkomst. Uiteraard allemaal op 
een veilige 1,5 meter afstand. 



Omnisport Apeldoorn is één van de 11 beurzen en evenementenlocaties van Libéma. 
Door jarenlange kennis en ervaring op gebied van evenementen beschikken wij over 

professionele expertise omtrent veiligheid.
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