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De aanpak om de uitbraak van het Coronavirus tegen te gaan vraagt veel van de samenleving. Het 
vraagt ook voortdurend om passende maatregelen op landelijk, regionaal en lokaal niveau. We 
hebben elkaar allemaal nodig om de uitbraak van dit virus te verslaan. Het zijn dan ook bijzondere en 
voor sommigen ook zware tijden. Zeker ook voor verenigingen en andere sportorganisaties. Hier 
draait alles om ontmoeting. En dat is nu net hetgeen dat voorlopig niet kan.  
 
Als wethouder sport wil ik u benadrukken dat we alles zullen doen om verenigingen en clubs zo goed 
mogelijk te ondersteunen. Wij vragen u dan ook om contact op te nemen met de gemeente indien u 
als gevolg van de Corona-crisis in de problemen dreigt te komen. 
 
Wat betekenen de maatregelen die genomen zijn voor jullie vereniging? 
Ondersteunend aan de ingeslagen weg om de verspreiding van het coronavirus te vertragen, heeft 
het kabinet op 15 maart extra maatregelen genomen. Deze maatregelen houden in dat onder andere 
alle scholen, kinderdagverblijven, sport- en fitnessclubs en horeca-gelegenheden dicht blijven. 
 
In Nissewaard hanteren we daarom ook één lijn: alle sportaccommodaties zijn gesloten. Noodzakelijk 
onderhoud en beheer wordt toegestaan. Houd echter gepaste afstand (1,5 meter) van elkaar en blijf 
de algemene hygiënemaatregelen in acht nemen. 
 
Heb je vragen? 
Kijk dan vooral op onze speciale webpagina die wij vanaf nu regelmatig zullen updaten: 
www.actiefinnissewaard.nl/verenigingsadvies 
Staat jouw vraag er niet bij? Dan kun je je vraag stellen aan de volgende personen: 

 Accommodatievragen zoals vragen over huur, reserveringen of andere vragen stel je aan 
onze vastgoedmedewerker Sharon Hoogerwerf via telefoonnummer 06-53832760 of email 
s.hoogerwerf@nissewaard.nl  

http://www.actiefinnissewaard.nl/verenigingsadvies
mailto:s.hoogerwerf@nissewaard.nl
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 Overige vragen kun je kwijt bij de ondersteunende combinatiefunctionaris van jouw club. 
Weet je niet wie dit is, dan kun je het algemene mailadres gebruiken: 
combinatiefunctionaris@nissewaard.nl  

 
Daarnaast heb je misschien nog vragen over: 

 Persoonlijke gezondheidsklachten: bel dan met de huisarts 

 Besmetting onder leden van de club: kijk op de website van de GGD  

 Landelijk algemeen advies: volg de website van de RIVM en Rijksoverheid 

 Landelijk advies voor sportverenigingen: kijk op de website van NOC*NSF of van de VSG 
(vereniging sport & gemeenten) 

 Sportspecifiek advies: benader de eigen sportbond 

 Maatregelen in Nissewaard: kijk hiervoor op www.nissewaard.nl/corona 
 
Blijf actief! 
Hoe bedreigend de huidige situatie ook is, er zijn altijd kansen! Denk na hoe jij vanuit jouw club toch 
iets kan betekenen voor je leden. En misschien zelfs wel nieuwe leden kunt werven. Veel inwoners 
zijn op zoek naar creatieve manieren om in beweging te blijven. Wat is jullie gouden tip? Of 
uitdagende challenge?  
 
Benader je leden met mooie ideeën of stel ze juist een hulpvraag. En als je je tip of challenge op 
social media plaatst, kunnen wij je initiatief ondersteunen door er extra aandacht aan te besteden via 
onze kanalen. Gebruik dan de hashtags:  
#stayathomechallenge #highfivestayathomechallenge #actiefinnissewaard of 
#stayathometip #highfivestayathometip #actiefinnissewaard 
 
We kunnen je ook helpen om een workout of clinic (tot 30 minuten) aan onze inwoners te bieden, 
door  een livestream of op youtube. 
 
Houd oog voor elkaar en zorg voor elkaar, vooral voor de kwetsbaren onder ons. 
#samentegencorona 
 
Samen houden we ook nu Nissewaard in beweging! 
 
Namens het college van burgemeester en wethouders,  
Martijn Hamerslag 
Wethouder Sport 
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