
 

Geachte bestuurder, sportaanbieder, sport-vrijwilliger, beheerder/exploitant van een 
sportaccommodatie, 
 
Er kan weer volop gesport worden! We zijn blij dat de verplichte sluiting van alle sportaccommodaties 
en sportkantines als gevolg van de uitbraak van het Coronavirus per 1 juli wordt opgeheven. Dit 
betekent dat er zowel binnen als buiten weer gesport mag worden. Via deze brief informeren wij u 
over de wijze waarop u dit als sportvereniging, sportaanbieder of exploitant van een 
sportaccommodatie kunt doen. 
 
Actuele informatie 
Wij proberen alle sportverenigingen en sportaanbieders in de gemeente ’s-Hertogenbosch zo snel en 
goed mogelijk te informeren bij versoepelingen rondom het coronavirus. De ontwikkelingen gaan soms 
zo snel dat het niet altijd mogelijk of wenselijk is iedere verandering meteen met u te communiceren. 
Daarom staat op www.s-port.nl/maatregelen-corona altijd de meest actuele informatie die voor de 
gemeente ’s-Hertogenbosch van toepassing is. Hier vindt u onder meer een overzicht van de meest 
gestelde vragen, de mailingen die eerder verzonden zijn, diverse protocollen en interessante links. Als 
uitgangspunt wordt het landelijk Protocol Verantwoord Sporten gehanteerd. 
 

 In het ‘Protocol Verantwoord Sporten’ op de website van NOC*NSF 
https://nocnsf.nl/sportprotocol leest u altijd de meest actuele informatie.  

 Zie ook de website van de Rijksoverheid: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-
leven/sport  

 
Mocht u vragen hebben of ondersteuning wensen dan kunt u een bericht sturen naar  
verenigingen@s-hertogenbosch.nl. Uw e-mail komt binnen bij Team Verenigingen van ´S-PORT. 
 
Sporten vanaf 1 juli 
Vanaf 1 juli is het weer mogelijk om zowel binnen als buiten te sporten. Tijdens het sporten hoeft er 
geen afstand meer gehouden te worden. Dit geldt ook voor volwassenen en bij contactsporten.  
Hierdoor is het organiseren van wedstrijden of competities per 1 juli weer mogelijk. Voor 
publiek/toeschouwers gelden er nog wel beperkingen. 
 
Wij vragen speciaal aandacht voor de anderhalve meter afstand die voor en na het sporten blijft 
gelden voor sporters vanaf 19 jaar. Dit geldt dus ook in kleedkamers, de kantine en buiten het 
sportveld. Heb hier als sportvereniging of sportaanbieder aandacht voor en zorg dat iedereen er op 
een goede manier invulling aan kan geven. De hygiënevoorschriften van het RIVM blijven van kracht 
en moeten goed nageleefd worden. Het is ook belangrijk dat u uw leden en bezoekers goed en 
duidelijk informeert over gedrag op en rond het sportveld of de sportaccommodatie. 
 
In het Protocol Verantwoord Sporten staan alle richtlijnen en aandachtspunten zoals zij gelden voor de 
sport vanaf 1 juli. Wij vragen u goed kennis te nemen van dit protocol. Bij het organiseren van sport- 
en verenigingsactiviteiten dient u hier invulling aan te geven. Voor sommige sporten zijn er ook nog 
sport specifieke protocollen. Deze kunt u opvragen bij uw sportbond of brancheorganisatie. 
Ondernemers in de fitnessbranche wijzen we nog op het protocol van NL Actief. 
 
Opening sportaccommodaties 
Vanaf 1 juli mogen alle sportaccommodaties dus weer open en kan er weer volop gesport worden. 
Ook de kleedlokalen, douches en sportkantines mogen weer open.  
 
Bij het openen van uw accommodatie moet u rekening houden met de richtlijnen en aandachtspunten 
uit het ‘Protocol Verantwoord Sporten’. In aanvulling op dit protocol is er een ‘Handreiking 
Verantwoord beheer en gebruik binnensportaccommodaties’ opgesteld. In dit document worden de 
technische aspecten van het verantwoord en veilig openstellen van de binnensportaccommodaties 
uitgelegd. Wij vragen u om beide documenten goed door te nemen en bij de openstelling van uw 
sportaccommodatie de richtlijnen te volgen. Beide documenten ontvangt u als bijlage bij deze mailing 
en kunt u ook downloaden via de website van ’S-PORT.  
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Bij het openen van binnensportaccommodaties is goede ventilatiemogelijkheid belangrijk. Dit is nodig 
voor het verversen van lucht en draagt bij aan een prettig en gezond binnenklimaat. Voor 
binnensportlocaties is het vooralsnog niet nodig af te wijken van huidige ventilatienormen in het 
Bouwbesluit en de geldende landelijke richtlijnen. Wel is van belang na te gaan of ruimtes die voor 
bepaalde activiteiten gebruikt worden (zoals met name sportscholen) hiervoor ook oorspronkelijk 
bedoeld waren en geschikt zijn. 
 
U hoeft bij de gemeente geen toestemming te vragen voor het openen van uw accommodatie. Wij 
vertrouwen erop dat u bij het openstellen van uw sportaccommodatie op een goede manier invulling 
geeft aan de richtlijnen en aandachtspunten uit de diverse protocollen. 
 
Spoelen waterinstallaties 
Omdat de kleedlokalen van sportaccommodaties langere tijd niet gebruikt zijn dient de gehele 
waterinstallatie goed doorgespoeld te worden voordat de douches in de kleedlokalen weer gebruikt 
worden. Dit geldt zowel voor de koud- als warmwaterleidingen. Bent u zelf als 
vereniging/sportaanbieder verantwoordelijk voor het beheer van kleedkamers zorg er dan voor dat u 
passende maatregelen neemt. De juiste werkwijze bij het spoelen staat vermeld in de beheerplannen 
legionella die voor de gemeentelijke accommodaties zijn gemaakt. Indien u geen beheerplan heeft 
kunt u uitgaan van de doorspoeltijden en temperatuur in onderstaande tabel: 
 

TABEL SPOELTIJDEN VOOR THERMISCHE DESINFECTIE 

Temperatuur °C Spoeltijd in minuten 

60 20 

65 10 

70   5 

 
Vragen? Neem contact op met Theo Verhagen (06 5494 2632) of Peter Tak (06 5379 7889). 
 
Opening gemeentelijke binnensportaccommodaties 
Er is geïnventariseerd welke sportverenigingen en sportaanbieders in de zomerperiode (juli-augustus) 
van een gemeentelijke binnensportaccommodatie gebruik wenst te maken. Op basis van de 
ontvangen reacties is een planning opgesteld en bepaald welke accommodaties in juli en augustus 
gebruikt kunnen worden. De sportverenigingen en sportclubs die hebben gereageerd worden hier 
rechtstreeks over geïnformeerd. Zie ook s-port.nl/verhuur. Wilt u in de deze periode ook gebruik 
maken van een van onze zalen maar heeft u dat nog niet aangegeven, neem dan contact op met 
info@verhuursport.nl. 
 
Voor actuele informatie over het aanbod en de openstelling bij Combibad Kwekkelstijn of Sportiom 
verwijzen wij u naar de website van het zwembad: www.sportiom.nl of www.kwekkelstijn.com.  
 
Opening sportkantines en terrassen 
Vanaf 1 juli mogen sportkantines, terrassen en zelfstandige restaurants op sportlocaties weer open. 
Voor het verantwoord openen van uw sportkantine, terras of restaurant dient u, naast de geldende 
noodverordening de richtlijnen van het Protocol Heropening Horeca te volgen. Meer informatie staat 
op: https://www.khn.nl/lobby/khn-lobby/gezondheid/coronavirus. Om u te helpen bij het heropenen van 
uw kantine is er een checklist opgesteld. Deze ontvangt u als bijlage bij deze mailing. 
 
U hoeft bij de gemeente geen toestemming te vragen of melding te maken voor het openen van uw 
kantine of terras. Wij vertrouwen erop dat u op een goede manier invulling geeft aan de richtlijnen en 
aandachtspunten uit het protocol van de Koninklijke Horeca Nederland.  
 
Horecasporten 
Bij horecasporten komen in veel gevallen de horecaprotocollen en sportprotocollen bij elkaar. De 
hoofdactiviteit van een accommodatie en het daarbij behorende protocol is leidend. Het gaat hierbij 
om de volgende situaties. 
 
1. Sportactiviteiten in horeca, bijvoorbeeld een café waar ook gedart wordt; 
2. Horecasporten in sportkantines, bijvoorbeeld een voetbalkantine waar ook gebiljart wordt; 
3. Accommodaties speciaal ingericht voor horecasport, bijvoorbeeld een biljartclub. 
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Voor situatie 1 en 2 is het horecaprotocol leidend, voor situatie 3 is het sportprotocol leidend. Bij twijfel 
kunt u contact met ons opnemen en dan bepaalt de gemeente of het horeca- of binnensportprotocol 
leidend is. 

Regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten 
Graag wijzen wij u op de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Deze regeling is bedoeld 
voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. De 
tegemoetkoming bedraagt minimaal 1.000 euro en maximaal 50.000 euro. Aanvragen kan vanaf 30 
juni 2020 tot en met 30 oktober 2020 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. 

Ook sportaanbieders of sportverenigingen kunnen voor deze regeling in aanmerking komen. Hiervoor 
moet in ieder geval de hoofd- of nevenactiviteit van uw vereniging overeenkomen met één van de 
vastgestelde SBI-codes.  

Meer informatie staat op: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl. Hier kunt u alle 
voorwaarden bekijken en tevens de SBI-codes checken die voor deze regeling in aanmerking komen. 

De Bossche Zomer 
Het bestuur van de gemeente ’s-Hertogenbosch vindt het fantastisch als u als sportverenigingen of 
sportaanbieders zich wil inzetten voor een sportieve Bossche Zomer. Een zomer waarin we zoveel 
mogelijk Bosschenaren kunnen laten sporten. Heeft u hierbij ondersteuning nodig? Neem contact op 
met Edwin Smolders. Hij zorgt voor een goede koppeling tussen de sportverenigingen en De Bossche 
Zomer. Edwin is te bereiken via 06 5258 5264 of e.smolders@s-hertogenbosch.nl. 

Tot slot 
Wij wensen u veel succes en ook plezier bij het opstarten van uw sportactiviteiten. 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 
 
Bijlagen: 

- Protocol Verantwoord Sporten (NOC*NSF) 
- Handreiking Verantwoord beheer en gebruik binnensportaccommodaties (VSG) 
- Checklist opstart sportaccommodaties (NOC*NSF) 
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