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Beste sportbestuurders,
Gemeente Nissewaard stelt u als sportaanbieder graag in staat om uw sportaanbod weer zo
volledig mogelijk te hervatten, als dat veilig kan. Jullie activiteiten zijn van groot belang voor de
inwoners van Nissewaard. Bevorderen van gezondheid en sociale samenhang, leren en
ontwikkelen gebeurt volop bij jullie, tijdens het sporten en het organiseren daarvan.
Dankzij de versoepelingen kan er steeds meer. Helaas kunnen ook een aantal dingen nog niet.
Premier Rutte maakte op 27 mei bekend dat binnen sporten waarschijnlijk per 1 juli kan worden
toegestaan. Onder strikte voorwaarden en als het virus onder controle blijft. Ook sportkantines
kunnen dan naar verwachting weer open. Deze informatie roept terecht een aantal vragen bij jullie
op.
In deze brief een uiteenzetting van wat de versoepelingen betekenen voor onze lokale situatie, wat
er verandert in de richtlijnen en een blik op de toekomst.
Doordat veel mensen zich de afgelopen tijd aan de regels hebben gehouden, kan er steeds meer
gesport worden in tijden van het coronavirus. Deze discipline en betrokkenheid is een groot
compliment waard. Helaas is het gevaar nog niet geweken. Het versoepelen van maatregelen kan
alleen als het virus onder controle blijft. Daarom blijven de sociale en hygiënemaatregelen tijdens het
sporten altijd en overal van kracht.
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Richtlijnen op basis van de noodverordening en het protocol verantwoord sporten










De gehele jeugd tot en met 18 jaar hoeft tijdens georganiseerde sportactiviteiten onder
begeleiding geen anderhalve meter afstand meer te houden.
Er is geen maximum aantal deelnemers meer verbonden aan het sporten in de buitenruimte
(inclusief de sportcomplexen). Voor volwassenen geldt wel: houd altijd anderhalve meter
afstand tot elkaar.
Houd als (jeugd)trainer anderhalve meter afstand met al je sporters en/of medetrainers
(geen lichamelijk contact) tenzij dit noodzakelijk is zoals bijvoorbeeld bij een gehandicapt
persoon;
Het advies is om ouders of verzorgers niet als toeschouwer aanwezig te laten zijn op de
sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training
Op anderhalve meter afstand mag een vergadering plaatsvinden in de bestuurs- of
commissiekamer. Dit mag alleen in een aparte ruimte, gescheiden van kantine/bar. Ook
moet de vergadering gericht zijn op continuïteit van de vereniging (dus bestuur of
commissie). Verhuur voor andere activiteiten of vergaderingen van derden
is niet toegestaan. Let op: deze verruiming komt niet terug in het sportprotocol
‘Verantwoord sporten’. De noodverordening in onze regio biedt op dit onderdeel meer
ruimte dan het landelijk geldende sportprotocol.
Wanneer er nieuwe trainingen worden opgestart of groepen worden uitgebreid hoeft u dit
niet meer (vooraf) te communiceren met de gemeente.

Binnensport
Op basis van informatie van NOC*NSF ontstaat er reden om aan te nemen dat vanaf 1 juli ook
binnensportaccommodaties weer open kunnen. Helaas is nog niet duidelijk welke soort sport dit zal
betreffen en wat de strikte voorwaarden zullen zijn die daarbij horen. Wel is duidelijk dat die
voorwaarden betrekking gaan hebben op de vorm van de activiteit (aard van de sport, afstand,
leeftijd, groepsgrootte) en aan de accommodatie (denk aan de soort ventilatie en mogelijkheid om
afstand te bewaren).
Het is nog onduidelijk welke eisen dit precies zijn en daarmee welke Nissewaardse
sportaccommodaties en welke sportvormen hieraan kunnen voldoen. Dit geeft vooralsnog dus veel
onzekerheid voor de binnensportaanbieders die op 1 juli willen starten.
De landelijke voorwaarden worden uiterlijk in de derde week van juni bekend. Wij delen deze dan
zo snel mogelijk met jullie.
Binnensportverenigingen kunnen hun voorbereidingen uiteraard vast treffen maar doen er goed aan
deze onzekerheid ook te delen met hun leden en andere relevante betrokkenen.
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Sportkantines
Veel horeca-instellingen zijn per 1 juni open. Dit kan helaas nog niet voor de meeste
sportverenigingen. De openstelling per 1 juni geldt namelijk niet voor stichtingen en verenigingen.
Uitzondering zijn kantines van buitensportvoorzieningen die worden geëxploiteerd door een
commerciële rechtspersoon, bij instellingen voor topsport en bij zwemgelegenheden. Sportkantines
van verenigingen en stichtingen mogen, als het virus onder controle blijft, per 1 juli weer open.
Uiterlijk in de derde week van juni wordt bekend of heropening van de sportkantines
daadwerkelijk op 1 juli mogelijk is en onder welke voorwaarden.
We raden sportverenigingen aan de definitieve toezegging af te wachten alvorens de inkoop te
starten. Ook zullen voorwaarden voor heropening bepalen wat er per 1 juli wel én niet mogelijk zal
zijn in sportkantines.
Houd er rekening mee dat de anderhalve meter afstand ook consequenties kan hebben voor het
aantal mensen dat je in je kantine kunt ontvangen, dat ook het voor de horeca geldende maximum
aantal van 30 personen van kracht kan gaan zijn én dat de keuken (door het houden van afstand)
mogelijk nog niet ten volle benut zal kunnen worden.

Wat is niet veranderd?
De belangrijkste maatregelen die ongewijzigd blijven zijn:
 Mijd drukte
 Houd 1,5 meter afstand
 Voel je je niet lekker? Moet je hoesten, niesen of heb je koorts? Blijf dan altijd thuis.
Klik hier voor het actuele sportprotocol ‘Verantwoord sporten’ van NOC*NSF en Vereniging Sport en
Gemeenten. Klik hier voor antwoorden op de veel gestelde vragen. Er zit soms een kleine vertraging
in het bijwerken van de antwoorden op veel gestelde vragen. Het sportprotocol wordt bij
veranderingen het eerst geüpdatet.
Met vriendelijke groet,

Martijn Hamerslag
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