
’s-Hertogenbosch, 4 juni 2020

Geacht bestuur, beste sport-vrijwilliger

Sinds de eerste versoepeling van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus zijn er
veel mooie initiatieven ontstaan bij verenigingen en sportaanbieders. Fijn om te zien dat er
samen creatieve ideeën bedacht worden om de sport weer op te starten. Bedankt daarvoor.

De maatregelen ter bestrijding van het Coronavirus zijn per 1 juni verder versoepeld.
Dat betekent dat er weer meer is toegestaan. Via deze brief informeren wij u over de
versoepelingen en de financiële steunmaatregelen.

Communicatie
De ontwikkelingen over de versoepelingen gingen soms sneller dan dat wij konden
communiceren. De communicatie hierover is daardoor de afgelopen periode niet altijd
verlopen zoals we zouden willen. Wij gaan nu dagelijks zorgen voor een update op onze
website. Voor de actuele informatie kunt u terecht: www.s-port.nl/maatregelen-corona. Voor
de meest gestelde vragen kunt u terecht op: s-port.nl/q-a-veelgestelde-vragen.

Mocht u vragen hebben, ondersteuning willen of willen sparren dan kunt u altijd contact
opnemen met verenigingen@s-hertogenbosch.nl. De mail komt binnen bij Team
Verenigingen van ´S-PORT.

Versoepelingen
Afstand houden tijdens trainingen
Vanaf 1 juni hoeven jongeren van 13 tot en met 18 jaar bij het buiten sporten geen 1,5 meter
afstand tot elkaar te houden. Dat betekent dat zij in de buitenlucht weer voluit kunnen
sporten zonder beperkingen. De anderhalve meter afstandsregel tijdens het sporten geldt
alleen nog voor 19-jarigen en ouder.

Kantines en clubgebouwen
Tot 1 juli blijven sportkantines en terrassen op sportcomplexen helaas nog gesloten. U mag,
indien mogelijk, wel een uitgifteloket openen voor de verkoop van food en drinks. Het
gekochte mag alleen buiten op 1,5 meter afstand van elkaar genuttigd worden. Ook andere
clubgebouwen zoals kleedlokalen en bestuurskamers blijven tot en met 1 juli gesloten. Er
mogen daarom ook geen samenkomsten zoals vergaderingen op sportaccommodaties
plaatsvinden. Wel is het toegestaan om een handenwasgelegenheid en toiletten open te
houden als deze na gebruik gereinigd worden.

Beschikt u voor uw accommodatie met een zelfstandig restaurant met een volwaardige
horeca vergunning? Dit restaurant en bijbehorend terras mag dan per 1 juni wel geopend
zijn. Het protocol van Koninklijke Horeca Nederland is hierbij leidend. Twijfelt u of deze
uitzondering voor uw accommodatie van toepassing is, neem dan contact op met
verenigingen@s-hertogenbosch.nl.

Sporten in de openbare ruimte
Buiten sporten kan op sportparken en in de openbare ruimte. Houd daarbij dan wel rekening
met de omgeving en omwonenden en voorkom overlast. Wij stellen het op prijs als u daarbij
oog hebt voor de meer kwetsbare groepen en we adviseren om vermenging van
leeftijdsgroepen te vermijden. Uiteraard blijft ‘vermijd drukte’ van kracht. Kunt u niet op een
sportpark terecht? Probeer dan op zoek te gaan naar plekken in de openbare ruimte waar
voldoende ruimte is om een sportactiviteit te organiseren. De meeste
buitensportverenigingen denken mee om de binnensportverenigingen en andere
sportaanbieders een plekje te geven op hun complex.
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Binnen sporten
Premier Rutte sprak op 27 mei jl. over het naar voren halen van een aantal voorgenomen
versoepelingen van 1 september naar 1 juli. Het betreft dan met name het, onder strenge
voorwaarden, weer binnen mogen sporten. Hoewel de regering specifiek de versoepelingen
speciaal voor sport- en fitnessscholen aangaf, kan dit ook gaan gelden voor
binnensportverenigingen. Wat er precies na 1 juli mogelijk is weten we nu nog niet. Zodra er
meer bekend is informeren wij hier direct over op www.s-port.nl/maatregelen-corona.

Protocol “Verantwoord Sporten”
In de bijlage van deze mail vindt u het landelijk ontwikkelde protocol “Verantwoord Sporten”.
Dit protocol is aangepast op de nieuwe vanaf 1 juni en bevat alle voorwaarden en richtlijnen
van het RIVM. Alle recente wijzigingen in het protocol (zie bijlage) zijn in het rood
weergegeven.

Wij vragen u om deze wijzigingen op te volgen en uw trainers en begeleiders hierover actief
te informeren. Degene die de sportactiviteiten organiseert en begeleidt heeft de
verantwoordelijkheid voor het handhaven van het protocol. Op de website van NOC*NSF
(https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport) vindt u altijd de meest actuele versie van het
sportprotocol.

Het sportprotocol is een uitwerking van de Noodverordening van de veiligheidsregio Brabant-
Noord. Deze is terug te vinden via vrbn.nl/vaste-onderdelen/urls/noodverordening.

Financiële steunmaatregelen
In maart heeft het college van B&W aan alle sportverenigingen uitstel van betaling verleend
op de betaling van huurnota’s. Vooruitlopend op de uitwerking van het Rijksbesluit om de
huurkosten voor sportverenigingen te compenseren heeft het college van B&W besloten om
de huur voor sportgebruik kwijt te schelden voor de maanden maart, april en mei 2020. Heeft
u rekeningen ontvangen maar nog niet betaald? Dan ontvangt u een creditnota. Heeft u al
betaald? Dan verrekenen wij die betalingen met toekomstige nota’s.

Daarbovenop verleent het college van B&W alle sportverenigingen uitstel van betaling tot en
met 31 oktober 2020 van de huur voor sportgebruik voor de maanden juni, juli en augustus.
Ook is de gemeente welwillend bij het aangaan van betalingsregelingen bij de invordering
van OZB.

Voor gebruikers van sporthallen, -zalen en gymzalen die -per uur- huren zijn in maart reeds
alle verhuringen kosteloos geannuleerd.

Indien u gebruik maakt van het Sportiom en/of Kwekkelstijn kunnen er voor u andere
afspraken gelden. Met vragen hierover kunt u zich het beste rechtstreeks tot deze
accommodaties richten.

Tot slot
Wij wensen u veel sterkte, succes en ook plezier bij het opstarten en/of uitbreiden van uw
verenigingsactiviteiten. Blijf goed in contact met uw leden en houd hen op de hoogte van de
laatste ontwikkelingen. Mocht er wat zijn, mail ons vooral op
verenigingen@s-hertogenbosch.nl

Met sportieve groet,

Corniel Groenen

Sport en Recreatie gemeente ‘s-Hertogenbosch
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