
Geacht bestuur, beste sport-vrijwilliger

Op 6 mei heeft het kabinet de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus een beetje versoepeld.
Dat betekent dat er vanaf 11 mei weer extra mogelijkheden zijn voor uw vereniging. Dat geeft ons
moed!

Vanaf 29 april mocht de jeugd tot en met 18 jaar, onder begeleiding, trainen in de buitenlucht. Vanaf
maandag 11 mei mag ook iedereen ouder dan 18 jaar weer buiten sporten en bewegen op 1,5 meter
afstand van elkaar. Via deze brief informeren wij u graag over de wijze waarop uw vereniging hier op
een goede manier invulling aan kan geven.

Protocol verantwoord sporten en noodverordening
De versoepelingen bieden uw vereniging ruimte om trainingen voor kinderen (0-12 jaar), jongeren tot
en met 18 jaar maar ook vanaf 18 jaar en ouder te organiseren. Het protocol “Verantwoord Sporten”
is op deze nieuwe situatie aangepast en bevat alle voorwaarden en richtlijnen van het RIVM . Alle
wijzigingen in het aangepaste protocol (zie bijlage) zijn in het oranje weergegeven.

Wij vragen u om deze wijzigingen op een juiste manier 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

Enkele onderdelen van het aangepaste protocol brengen we graag nogmaals bij u onder de
aandacht:

Veiligheids- en hygiëneregels
De algemene veiligheids- en hygiëneregels in het protocol zijn uitgebreid. Deze richtlijnen zijn leidend.
Informeer al uw leden, deelnemers, trainers en begeleiders over deze regels.

70+ en risicogroepen
Sporters, trainers, begeleiders en vrijwilligers boven 70 jaar en uit risicogroepen dienen zelf het risico
van hun deelname te analyseren. Door met deze groep deelnemers drukte te vermijden en nog meer
afstand te houden dan 1,5 meter kunt u het risico verder verkleinen.  Raadpleeg hiervoor desnoods
de huisarts.

Sporten in de openbare ruimte
Sporten kan op sportparken, maar ook in de openbare ruimte. Als je iets in de openbare ruimte
organiseert, houd dan rekening met de omgeving en omwonenden. Zorg ervoor dat je geen overlast
veroorzaakt. Wij vragen  ook ruimte te maken voor de kwetsbare groepen en adviseren om
vermenging van leeftijdsgroepen te vermijden. Uiteraard blijft ‘vermijd drukte’ van kracht. Probeer op
een creatieve manier op zoek te gaan naar niet-gangbare openbare plaatsen om een sportactiviteit te
organiseren wanneer u niet op een sportpark terecht kunt. We doen nogmaals een beroep op de
buitensportverenigingen om, indien mogelijk, de binnensportverenigingen en andere sportaanbieders
ook een plekje te geven op hun complex en daar onderling goede afspraken over te maken.

Kantines
Voor de clubhuizen/sportkantines/verenigings-horeca wordt (landelijk) onderzocht in hoeverre deze
met de komende nieuwe richtlijnen voor de horeca kunnen meedoen. Vooralsnog zijn alle
clubgebouwen, sportkantines, verenigingsterrassen etc. gesloten. Zorg er wel voor dat de
handenwasgelegenheid en toiletten open zijn en maak deze regelmatig schoon, minimaal één keer
per dag.

https://nocnsf.nl/sportprotocol
https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport
https://www.vrbn.nl/vaste-onderdelen/urls/noodverordening/


Aantal sporters per veld
Uit de contacten met verenigingen en sportaanbieders blijkt dat er onduidelijkheid is over het aantal
sporters dat per veld wordt toegelaten. De basisregel van 1,5 meter afstand vanaf 13 jaar is hierbij het
uitgangspunt. U zorgt zelf voor een goede uitvoering van de regels. Een aantal sportbonden hebben
een eigen protocol opgesteld voor hun eigen sport. Wij adviseren u om na te gaan of uw eigen
sportbond dat ook heeft gedaan. Zo adviseert bijvoorbeeld de hockeybond  om met niet meer dan 18
volwassen deelnemers en 2 begeleiders/trainers op 1 veld te trainen.

Tot slot
Voor een laatste update en overzicht met de meest gestelde vragen en antwoorden verwijzen wij u
naar de website van ´S-PORT: s-port.nl/q-a-veelgestelde-vragen. Blijf goed in contact met uw leden
en houd hen op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Mocht u nog vragen hebben of ondersteuning willen, dan kunt u altijd contact opnemen met ons.
Wij wensen u veel succes en ook plezier bij het opstarten van uw verenigingsactiviteiten.

Met vriendelijke groet,

Corniel Groenen
Afdeling Sport en Recreatie

https://www.s-port.nl/q-a-veelgestelde-vragen

