Notitie Coronacrisis sport

MAATREGELEN CORONA

Voor de uitvoering van de coronamaatregelen, bekendgemaakt op 21 april 2020,
door de Rijksoverheid, is het voornemen de volgende richtlijnen voor sport op te
stellen.
Richtlijnen Sport vanaf 29 april 2020, volgens de Rijksoverheid
1. Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde
buitensport en -spel (geen officiële wedstrijden). Onder georganiseerde sport wordt
verstaan sport aangeboden door buurtsportcoaches en/of een erkende
sportvereniging, sportstichting of commerciële sportaanbieder.
a. Commerciële sportaanbieder wordt mee bedoeld: commerciële instellingen
die in hun reguliere bedrijfsvoering ook sport aanbieden. Commerciële instelling die
vanwege de maatregelen kansen zien om nu sport aan te bieden maar dit regulier
niet doen, vallen niet onder deze noemer.
b. Jeugdverenigingen, scouting en Jong Nederland die in hun reguliere
aanbod ook sport- en spelactiviteiten aanbieden vallen wel onder deze noemer.
2. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten.
Onder begeleiding wordt verstaan het sporttechnisch kader zoals trainers en
begeleiders, maar ook opgeleide buurtsportcoaches.
3. Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met
elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.
4. Topsporters kunnen op aangewezen trainingslocaties de training hervatten als zij
1,5 meter afstand in acht nemen. Wedstrijden zijn niet toegestaan.

Aanvullende algemene richtlijnen
- Alle activiteiten worden onder begeleiding uitgevoerd, waarbij uitgegaan wordt van
1 begeleider per 10 kinderen met een maximum van 20 kinderen per activiteit. Bij
grotere groepen en dus meerdere begeleiders, houden de begeleiders onderling
minimaal 1,5 meter afstand. De trainers/begeleiders houden zoveel mogelijk 1,5
meter afstand tot pupillen. Voorbeeld: 1 training van voetbalteam onder 10 jaar is 1
activiteit waar dus maximaal 20 kinderen mogen deelnemen en per 10 kinderen 1
begeleider aanwezig moet zijn.
- Voor & na de training handen wassen door alle aanwezigen.
- Er vind geen fysiek contact plaats tijdens de activiteit (handen schudden, high fives,
yellen, slidings etc.).
- Kinderen dienen thuis om te kleden en er mag niet gedoucht worden op locatie.
- Sanitaire voorzieningen zoals wc’s mogen gedurende de activiteiten open zijn op de
sportparken, echter dient de betreffende vereniging te zorgen voor extra maatregelen
inzake het waarborgen van de hygiëne (denk o.a. aan schoonmaak, zeep en

ontsmettingsspullen). We verwachten hier nog specifieke hygiëne maatregelen vanuit
de GGD.
- Sportmaterialen die gebruikt worden, worden zowel voor de activiteit als na de
activiteit gedesinfecteerd om de kans op overdragen van het virus te minimaliseren.
- Kinderen komen zelfstandig naar de activiteit. Waar dit niet mogelijk is, worden
kinderen gebracht door ouders tot aan de poort. Ouders gaan niet het sportcomplex
op. In overleg met de sportaanbieder wordt verkeersrouting aangebracht, zodat er
geen (zo min mogelijk) kruisend verkeer is (denk met name aan fietsers). Ook
(loop)routing op het sportpark is van belang.
- Er mag geen publiek aanwezig zijn bij de sportactiviteit.
- Ook kinderen die geen lid zijn van de vereniging mogen meesporten. In overleg met
verenigingen wordt bekeken of dit tot extra uitdagingen leidt m.b.t. begeleiding. De
leeftijdsgrens is gekoppeld aan de grens die vanuit de vereniging of sporttak wordt
gehanteerd. Advies richting gemeenten is om verenigingen hierin te ondersteunen.
Advies aan verenigingen is ook om hiervoor geen contributie te heffen en dit te zien
als sportkennismakingslessen voor de betreffende niet-leden.
- De aanvullende richtlijnen per sporttak vanuit VSG, NOC*NSF en de sportbonden
zullen we overnemen en communiceren met de sportverenigingen.
- Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor kinderen nog
steeds: blijf thuis.
- Advies is om de georganiseerde sportactiviteiten zoveel als mogelijk te organiseren
op sportparken en hiervan op voorhand een duidelijke planning te maken om
zodoende controle en handhaving mogelijk te maken. Daarnaast hebben sportparken
over het algemeen veel ruimte zodat de afstanden tussen verschillende groepen
sporters makkelijker in acht genomen kunnen worden.
- Sportverenigingen dienen middels een overzicht aan te geven op welke momenten,
ze met welke groepen een sportactiviteit organiseren, zodat dit duidelijk is voor de
lokale handhavers. Ze melden dit bij de gemeente..
- Voor het gebruik van openbaar gebied inclusief de openbare sport- en
speelvoorzieningen, moet melding gemaakt worden via een meldingsformulier.
Hierbij geldt dat de aanvrager en aanbieder van de activiteit voldoet aan de gestelde
criteria en als hoofdverantwoordelijke de overige richtlijnen hanteert. Gemeenten zijn
zelf verantwoordelijk om dit te coördineren en af te stemmen met handhaving. Als er
gesport wordt in openbaar gebied inclusief de openbare sport- en
speelvoorzieningen zonder melding, is dit een overtreding.
- Totdat er door het Rijk geaccepteerde brancherichtlijnen zijn blijven alle buiten
zwembaden dicht .
- Vanuit de Veiligheidsregio worden er geen specifieke richtlijnen uitgezet m.b.t.
topsport. Dit wordt overgelaten aan de topsporters of topsportverenigingen in overleg
met de sportbond en lokale gemeente.

