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Beste bestuurders, 
 
Dinsdag 21 april heeft het kabinet aangekondigd dat kinderen tot en met achttien jaar vanaf 29 april 
met elkaar buiten mogen sporten. Voor kinderen van 13 – 18 jaar geldt de 1,5 meter afstand.  
Een mooie vooruitgang, maar ook eentje die van jullie de nodige creativiteit vraagt.  
 
In dit bericht vertellen wij je dat je tot komende dinsdag helaas nog niets concreets mag doen, maar 
waar je voor nu alvast rekening mee kunt houden. Na dinsdag hoor je van ons meer over de 
richtlijnen en protocollen om de opstart van de sport op een zo veilig mogelijk manier te laten 
verlopen. Je mag daarbij ook rekenen op onze ondersteuning bij praktische uitdagingen. 
 
Hoe ga ik het na 29 april doen? 
Misschien ben je al begonnen met een plan van aanpak* om het binnen jouw vereniging zo soepel 
mogelijk te laten verlopen. Jullie zijn tenslotte de experts van jullie eigen accommodatie en zijn 
daarbij het beste in staat om in te schatten hoe het trainingsaanbod zo veilig mogelijk ingevoerd kan 
worden. Het is wel goed om te weten dat de richtlijnen en protocollen vanuit het ministerie, 
vereniging sport en gemeenten, NOC/NSF en jullie eigen sportbonden niet voor dinsdag zullen 
worden gepresenteerd.  
 
Het is goed om het plan alvast verder uit te werken, want woensdag mogen jullie weer aan de slag. 
Houd er wel rekening mee dat er waarschijnlijk nog wijzigingen op doorgevoerd moeten worden, 
omdat wij na dinsdag de verschillende richtlijnen en protocollen met jullie delen.  Weet dat wij als 
gemeente voor je klaar staan om je te helpen.  
 
*Er is al aangekondigd dat er geen (officiële) wedstrijden gespeeld mogen worden en dat kantines en 
kleedkamers dicht moeten blijven. 
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Wat gaan wij na 29 april voor jullie doen?  

 De borden die op de toegangshekken gemonteerd zijn, zullen vervangen worden door 
borden met daarop de nieuwe regels. Wij zullen volgende week de huidige borden 
verwijderen. Het kan zijn dat het maken van nieuwe borden iets langer duurt, waardoor we 
niet overal gelijk een nieuw bord kunnen plaatsen.  

 Wij zullen alle verenigingen ondersteunen waar mogelijk bij praktische uitdagingen. Denk 
aan het faciliteren van middelen om veilig gebruik van een accommodatie te maken, zoals 
routes naar sportvelden of het gebruik van het toilet. 

 Huur jij jouw accommodatie van de gemeente? Dan betaal je tot nader order nog steeds 
geen huur.  

 
Samen moet het lukken om de jeugd van Nissewaard weer met plezier te kunnen laten sporten. 
Belangrijk is dan wel dat we ons allemaal houden aan de richtlijnen! Alleen dan kunnen we 
sportlocaties open houden. En kunnen onze vrijwilligers en kinderen met elkaar weer een beetje 
genieten van ons mooie verenigingsleven.  
 
Ruimte delen met binnensporten 
Bij veel binnensportverenigingen speelt de vraag of zij hun sporten buiten mogen uitoefenen en waar 
dit kan. Wij zijn aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om sportplekken in openbare 
ruimtes in te richten. Dit zal hoogstwaarschijnlijk onvoldoende zijn om alle aanvragen op een veilige 
manier een plek te geven.  
 
Het college wilt heel graag alle sportverenigingen, de mogelijkheid geven om hun aanbod op te 
starten waar dit veilig kan. Kun jij helpen door het beschikbaar stellen van ruimte aan 
binnensportverenigingen? Wij begrijpen heel goed dat dit een extra uitdaging oplevert in al een 
behoorlijk ingewikkelde situatie. Wij helpen graag mee om praktische obstakels weg te nemen. 
 
Wil jij de volgende twee vragen aan ons beantwoorden?  

1. Welke ruimte heb jij voor aanbod van andere verenigingen, op welke tijden en op welke 
dagen zou dat kunnen? 

2. Ben je bereid om andere sportaanbieders tijdelijk op jouw complex te ontvangen?  
 

Ben je bereid om ruimte beschikbaar te stellen? Mail dan je antwoorden naar  
Combinatiefunctionaris@nissewaard.nl. Jouw verenigingsondersteuner inventariseert welke 
specifieke vragen van binnensporten er zijn en zal met beide partijen de mogelijkheden bespreken.  
 
Voor een aantal velden is het groot onderhoud door de gemeente naar voren geschoven. Hierdoor is 
een aantal (delen van) velden niet beschikbaar. In goed overleg is het wijzigen van de 
onderhoudsplanning mogelijk. 
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Kunnen niet-leden meedraaien in jouw aanbod? 
Er zijn veel kinderen tot en met achttien jaar die niet verbonden zijn aan een sportvereniging, maar 
wel willen bewegen. Zie jij een mogelijkheid om deze groep (mogelijk nieuwe leden) mee te laten 
draaien in jouw trainingsaanbod?  
 
Concrete vragen zijn?   

 Kunnen kinderen die niet zijn aangesloten bij georganiseerde sport, maar wel graag willen 
sporten, binnen de richtlijnen, meedraaien in jouw programma? 

 Zo ja, hoeveel kinderen, welke tijden per leeftijd en op welke dagen zou het kunnen?  

 Ben je bereid om bij voldoende animo, binnen de richtlijnen, een aparte groep op te zetten 
voor deze groep kinderen? Kan dit ook een kwetsbare doelgroep zijn, bijvoorbeeld 
nieuwkomers die de Nederlandse taal nog niet (volledig) machtig zijn? Eventueel met een 
eigen begeleider zodat de vereniging daar geen trainer voor hoeft te leveren. 

 Zo ja, op welke dag en op welke tijd?  
 
Het zou heel fijn zijn als deze mogelijkheid er is. Ook hierin geldt, wij denken graag met je mee over 
de eventuele praktische obstakels. Je mag je antwoorden mailen naar 
combinatiefunctionaris@nissewaard.nl. 
 
Online Sportcafé – delen van ervaringen 
Donderdag 30 april organiseren wij het online sportcafé. Hierin kun je met medebestuurders van 
andere verenigingen van gedachte wisselen en praten over de uitdagingen van de komende tijd. 
Aanmelden? Stuur een e-mail naar combinatiefunctionaris@nissewaard.nl. Geef daarbij aan wie er 
deelneemt, e-mailadres en adresgegevens.   
 
Wij zijn ons ervan bewust dat het veel informatie is, maar we doen er alles aan om jullie in deze tijd 
bij te staan en te ondersteunen waar wij kunnen. Na dinsdag hoor je meer van ons. Ik kijk er naar uit 
om samen de jeugd van Nissewaard weer georganiseerd in beweging te brengen.  
 
Met sportieve groet, 
Namens het college van Burgemeester en Wethouders,  
 
 
 
Martijn Hamerslag 
Wethouder Sport  
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