
 

  
 
  
 

 
  

RICHTLIJNEN GEBRUIK BOR EN SL  
 
BOR = Sporthal Plantin Moretus, Borgerhout 
SL = Sporthal De Luchtbal, Antwerpen 

 
 
KLAARZETTEN EN OPBERGEN MATERIAAL 

- Er is een zaalwachter aanwezig, maar de thuisploeg is verantwoordelijk voor het klaarzetten 
en het opruimen van het materiaal. Mogelijks kan de zaalwachter hierbij helpen. 

- De gebruikers van de accommodatie moeten deze na elk gebruik tijdig verlaten, in propere 
staat achterlaten, correct afsluiten en al het sportmateriaal correct opbergen. Indien de 
accommodatie na gebruik niet correct wordt achtergelaten, rekent Sporting A een retributie 
van €100 aan aan Sporta. Als de werkelijke kosten voor het schoonmaken deze forfaitaire 
retributie overschrijden kunnen de werkelijk gemaakte schoonmaakkosten doorgerekend 
worden.  
Sporta zal deze kosten doorfactureren aan de betrokken thuisploeg. 

 
 

HUURPRIJS 
- Een club die erkend is door de stad Antwerpen kan genieten van een voordeeltarief voor de 

huur van BOR en SL. Alle info over de voorwaarden van de erkenning kan je hier terugvinden. 
- Sporta rekent onderstaande tarieven aan: 

o Niet-erkend als Antwerpse vereniging:  € 19,00/wedstrijd 
o Erkend als Antwerpse vereniging: €12,00/wedstrijd 

- De huurprijs wordt aangerekend via de clubfactuur die in december en mei verstuurd wordt. 

 
 
EHBO-KOFFER 
Elke huurder van BOR of SL is verplicht een EHBO-koffer te voorzien voor zijn leden, supporters, 
deelnemers aan wedstrijd, …. Het materiaal aanwezig in de sportaccommodatie wordt immers enkel 
voorzien voor de medewerkers van Sporting A. 
Om te vermijden dat elke club apart een EHBO-koffer moet voorzien, heeft Sporta een 
gemeenschappelijke EHBO-koffer aangekocht voor de Sporta-clubs die in BOR of SL spelen. 
Deze koffer mag uitsluitend gebruikt worden door Sporta-volleybalclubs.  
 
WAAR LIGT DE EHBO-KOFFER IN BOR? 
De gemeenschappelijke EHBO-koffer ligt in het houten kastje nr. 4 dat in de 
materiaalruimte aan de zijkant van het 1ste terrein aan de muur hangt. 
Het kastje is afgesloten met een cijferslot. De contactpersoon van elke club die zijn 
thuiswedstrijden in BOR, wordt op de hoogte gebracht van de juiste cijfercode. Gelieve 
deze code vertrouwelijk te houden en niet door te geven aan anderen. 
Opgelet: de volleyballen en documenten die ook in dit kastje liggen zijn van Bovok.  
 
 
 
 

https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/sportverenigingen/erkenning-en-subsidie/voorwaarden-erkenning


 

  
 
  
 

 
 
WAAR LIGT DE EHBO-KOFFER IN SL? 
De gemeenschappelijke EHBO-koffer ligt in het kamertje van de zaalwachter. 
De koffer is afgesloten met een cijferslot. De contactpersoon van elke club die zijn 
thuiswedstrijden in SL speelt, wordt op de hoogte gebracht van de juiste 
cijfercode. Gelieve deze code vertrouwelijk te houden en niet door te geven aan 
anderen.  
 
 
INHOUD? 
De koffer is speciaal samengesteld voor sporters in een sportclub. 
In de bijlage kan je de exacte inhoud raadplegen. 
Op elke EHBO-koffer kleeft een plastiek mapje met daarin:  

- Een overzicht van de inhoud van de EHBO koffer (zie bijlage) 
- Een Quick kleurenwijzer:  

o Dit is een soort stappenplan waarin staat beschreven 
welke stappen er moeten worden ondernomen bij een 
calamiteit. Daaronder staat omschreven wat je moet 
doen bij welk type verwonding en welke EHBO-
materialen je hierbij in moet zetten.  

o De Quick Kleurenwijzer werkt volgens een 2 stappenplan: 
▪ Je draait de middelste schijf zodat deze in lijn is 

met de verwonding op de buitenste ring. 
▪ De kleurenwijzer geeft nu een kleur aan die overeenkomt met de verpakking 

van de verbandmiddelen. 
- 5 blanco ongevalsaangifteformulieren.  

o Tip: Geef een ongevalsaangifteformulier mee met iemand die naar de dokter of het 
ziekenhuis moet zodat het geneeskundig getuigschrift daar meteen kan ingevuld 
worden. 

 
 
Gelieve zorg te dragen voor deze EHBO-koffers en hem na gebruik deftig achter te laten. 
Verwittig ons via mail naar volleybal@sporta.be  als je het voorlaatste exemplaar van iets neemt 
zodat we tijdig kunnen aanvullen. 
 
 

 
 
 
  

https://www.ehbo-koffer.nl/product-categorie/ehbo-materialen/
https://www.ehbo-koffer.nl/product-categorie/ehbo-materialen/
mailto:volleybal@sporta.be


 

  
 
  
 

BIJLAGE: INHOUD EHBO-KOFFER  
 
 
 
 
 

Kleur op 
verpakking 

Artikel Startaantal 

  Blarenprikkers  5 

  Gaaskompres steriel 10 cm x 10 cm 10 
  Gaaskompres steriel 7,5 cm x 7,5 cm (1/16) 16 

  Gepoederde vinyl handschoenen (per paar) 2 

  Handgel 1 
  Hechtpleister tol 1,25 cm x 5 m 1 

  Hechtstrips (zwaluwstaartjes) 3 mm x 75 mm  10 
  Hydrofiel zwachtel / windsel 6 cm x 4 m 1 

  Hydrofiel zwachtel / windsel 8 cm x 4 m 1 

  Ideaal zwachtel / windsel 8 cm x 5 m 2 
  Instant coldpack 4 

  Kleurenwijzer 1 
  Mitella / driehoeksverband 4 

  Pleister assortiment  30 
  Pleisterstrip 1 m x 6 cm 1 

  Reddingsdeken goud/zilver 2 

  Reinigingsalcohol (desinfectant) 10 ml 1 
  Safe kiss beademingsdoekje 1 

  Scansport tape 3,8 cm x 10 m 1 
  Schaar 1 

  Splinterpincet 8 cm RVS 1 

  Synthetische watten 10 cm x 3 m 1 
  Veiligheidsspelden  6 

  Wondsnelverband 6 cm x 8 cm plat model 1 
  (Wond) Snelverband 10 cm x 12 cm gerold (nr. 3) 2 

  (Wond) Snelverband 6 cm x 8 cm gerold (nr. 1)  2 
  (Wond) Snelverband 8 cm x 10 cm gerold (nr. 2) 2 

 
 
 
 
 
 
 
 


