
   
 

   
 

Geacht sportverenigingsbestuur, 

 
Door de maatregelen van het kabinet, ter bestrijding van het coronavirus, liggen de sportactiviteiten bij 
uw vereniging al enige tijd stil. Wij begrijpen dat dit een grote impact heeft op uw vereniging. Uiteraard 
proberen wij u in deze moeilijke periode zo goed mogelijk te ondersteunen en te informeren.  
 
Vanaf woensdag 29 april a.s. gaan er nieuwe maatregelen in. Via deze brief wordt u geïnformeerd 
over de wijze waarop uw vereniging invulling kan geven aan de aangekondigde wijzigingen van de 
maatregelen. Deze wijzigingen bieden uw vereniging ruimte om onder voorwaarden en met de 
richtlijnen van het RIVM weer trainingen voor kinderen (0-12 jaar) en jongeren tot en met 18 jaar te 
organiseren. Met deze brief zetten we een aantal belangrijke zaken op een rij. Leest u de brief goed 
door en deel de brief met alle verantwoordelijken binnen uw vereniging.  
 
Informatie voor buitensportverenigingen 
Het organiseren van (enkel) trainingsactiviteiten voor uw jeugdleden kan vanaf woensdag 29 april a.s. 
in de buitenruimte alleen onder een aantal strikte voorwaarden.  
 
Het NOC*NSF heeft samen met de Vereniging Sport en Gemeenten, in afstemming met het ministerie 
van VWS én het RIVM, een protocol “Verantwoord Sporten” opgesteld. Dit protocol treft u in de 
bijlage aan. Wij vragen u de aanwijzingen in dit protocol te volgen en uw trainers en begeleiders ook 
van dit protocol op de hoogte te stellen. Hierin staan voorwaarden met betrekking tot de sportactiviteit, 
aantallen, aanwezigen, vervoer, accommodatie, hygiëne en de rol van o.a. ouders. Degene die de 
sportactiviteiten organiseert en begeleidt heeft de verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten zelf én 
het handhaven van het protocol. 
 
We hebben nog enkele aanvullende/verduidelijkende voorwaarden. We sommen ze voor u op:  
- Op het sportpark vinden alleen begeleide trainingen plaats voor jeugdleden onder regie van 

bevoegde trainers en vrijwilligers van de vereniging. Maak hier binnen uw eigen vereniging 
heldere afspraken over.  

- Uw sportterrein blijft buiten deze trainingen gesloten.  
- Alleen trainingen zijn toegestaan, wedstrijden/competities en toernooien blijven verboden. 
- Voor volwassenen blijft gelden dat georganiseerde sporttrainingen met meer dan 2 personen niet 

mogen plaatsvinden en er geen wedstrijden mogen worden gespeeld.  
- Sportverenigingen blijven in ieder geval tot en met dinsdag 19 mei gesloten. Dit houdt in dat alle 

overige activiteiten tot en met deze datum geen doorgang vinden. 
- Topsporters (zodanig aangewezen door NOC*NSF) mogen vanaf woensdag 29 april trainen op 

aangewezen trainingslocaties, in overleg met NOC*NSF en de KNVB. Dit kan alleen als daarbij 
anderhalve meter afstand en de hygiënemaatregelen van het RIVM in acht worden genomen. Ook 
hier zijn officiële wedstrijden niet toegestaan. Als dit voor u van toepassing is dan horen wij dat 
graag. 
 

Vragen over bovenstaande informatie? Neem contact op met Maaike Hofmeijer (m.hofmeijer@s-
hertogenbosch.nl of 06-11932140)  
 
Gebruik kunst- en natuurgrasvelden 
Kunstgrasvelden mogen in z’n geheel worden gebruikt. Voor natuurgrasvelden geldt het volgende: 
- Gebruik alleen die natuurgrasvelden die op de plattegrond middels een rood kader zijn 

aangeduid. Zie hiervoor de bijlage; 
- Er worden geen vaste doelen geplaatst of in gebruik genomen; 
- 16 meter doelgebieden niet gebruiken; 
- Losse trainingsdoeltjes regelmatig verplaatsen. 
- Sprint oefeningen en andere loop/oefentrainingen zoveel mogelijk in de uitloopstroken en buiten 

de natuurgrasvelden doen; 
- Belijning alleen maar met verf aanbrengen en niet met grasremmers.  
Bij gebruik van zowel kunst- als natuurgrasvelden verzoeken wij u om na iedere trainingsavond de 
losse spelmaterialen (doelen, pionnen, kleding e.d.) van het veld te halen. Op deze manier kunnen wij 
het onderhoud aan de velden goed blijven uitvoeren. Heeft u vragen over het gebruik of onderhoud 
van de velden of uw sportcomplex? Neem dan contact op met Henrie Bekkers h.bekkers@s-
hertogenbosch.nl  / 06 – 20 95 64 80.  
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Sporten voor niet-leden 
Het kabinet heeft verenigingen opgeroepen om ruimte te geven aan niet-leden om te gaan sporten 
(volgens de richtlijnen voor die categorie). We kunnen ons voorstellen dat dit vragen oplevert en 
wellicht niet de hoogste prioriteit heeft bij uw vereniging. Toch hopen we dat u wilt meewerken aan het 
in beweging brengen van kinderen. Daarnaast kan het ook een kans zijn om meer leden te werven.  
U kunt hiervoor bijvoorbeeld “Sjors Sportief” voor inzetten via de website www.actiefindenbosch.nl. 
Daar kunnen sportaanbieders hun kennismakingsaanbod plaatsen en ouders/kinderen kunnen zich er 
inschrijven. “Sjors Sportief” is bekend bij de basisschoolleerlingen in ’s-Hertogenbosch.  
Verenigingen die hier al een account voor hebben, kunnen aanbod plaatsen onder de noemer “Sjors 
Beats Corona”. Dit is makkelijk zoeken voor de kinderen en ouders. 
Maakt uw vereniging hier nog geen gebruik van, neem dan contact op met de projectleider van Sjors 
Sportief, Wendy Assmann (06 - 52 58 52 63 of w.assmann@s-hertogenbosch.nl) 
 
Extra verenigingen en/of extra aanbod op uw sportpark 
Indien u het verzoek krijgt van een andere vereniging om met hun jeugdleden op uw sportpark te 
trainen dan vragen wij u om daar, indien mogelijk, gehoor aan te geven. U kunt daarover samen 
afspraken maken, rekening houdend met de belasting van de velden.  
 
Wilt u extra kennismakingsaanbod bieden, maar lukt het niet om hier vrijwilligers voor te krijgen, dan 
denken we graag met u mee. U kunt voor vragen over gezamenlijk gebruik van het sportpark en extra 
vrijwilligers contact opnemen met Edwin Smolders (06 - 52 58 52 64, e.smolders@s-
hertogenbosch.nl). U kunt ook met hem contact opnemen als er andere ideeën zijn om aanbod voor 
niet-leden te ontwikkelen.  
 
Meest gestelde vragen(Q&A) 
Voor een overzicht met de meest gestelde vragen en antwoorden verwijzen wij u naar de website van 
´S-PORT: https://www.s-port.nl/q-a-veelgestelde-vragen Dit overzicht wordt op basis van de laatste 
informatie bijgehouden en geeft daarmee antwoord op een groot aantal actuele vragen.  
 
Tot slot  
Wij verzoeken u om één contactpersoon per vereniging aan ons kenbaar te maken voor vragen en 
communicatie rondom het coronavirus. U kunt de gegevens van de contactpersoon doorgeven via 
sport@s-hertogenbosch.nl. 
 
Wij wensen u veel succes met de voorbereidingen om de trainingsactiviteiten voor de kinderen en 
jongeren op te starten. Hierbij rekenen wij op uw medewerking om flexibel te zijn, maar ook de 
vastgestelde richtlijnen te hanteren. Mocht u nog vragen hebben of ondersteuning willen, dan kunt u 
altijd contact opnemen met de contactpersonen die hier in deze brief zijn gemeld.  
 
Blijf gezond en hou vol! Alleen met elkaar kunnen we het coronavirus verslaan!  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Corniel Groenen 
Afdeling Sport en Recreatie  
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