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Buitensport in Nissewaard per 1 juli 2020 
Richtlijnen voor sportaanbieders & ongeorganiseerde sporters 
 

Vanaf 1 juli zijn de meeste beperkingen ten aanzien van sport opgeheven. Dit betekent 
dat vanaf deze datum: 
 

- Alle leeftijdsgroepen weer met contact kunnen sporten. Zowel binnen als buiten. 
- Zowel trainen als wedstrijden spelen is toegestaan 
- Er deelgenomen kan worden aan competitie 
- Er met en zonder trainer/begeleiding gesport kan worden 
- Sportkantines weer open kunnen 

 
Buiten de sportactiviteiten, dus voor en direct na de activiteit dient de 1,5 meter afstand 
tussen mensen wel in acht genomen te worden. 
 
Bij de binnensport wordt, tot nader order, geen publiek toegestaan. Bij buitensport wel, 
mits het maximumaantal van 250 mensen niet wordt overschreden en men 1,5 meter 
afstand houdt. 
 

En verder geldt nog steeds:  
- Houd altijd 1,5 meter afstand 
- Schud geen handen 
- Hoest/nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes 
- Raak je gezicht niet aan 

 
We sluiten als gemeente aan bij de landelijke protocollen van de Vereniging Sport en 
Gemeenten (VSG), NL Actief, Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en NOC/NSF. 
  

De volgende mensen staan voor sportaanbieders klaar:  
1. Kernen (Zuidland, Geervliet, Heenvliet, Abbenbroek), Noord (Hoogwerf, Schiekamp, 

De Hoek) en Centrum (Centrum, Vierambachten, Elementen, Sterrenkwartier): Lieke 
Vergeer apl.vergeer@nissewaard.nl  of Hanna van Vreeswijk 
hc.vanvreeswijk@nissewaard.nl  

2. Zuidwest (Akkers, Vriesland, Voorden, Gaarden, Donken, Kreken, Vogelenzang): 
Daisy Smit d.smit@nissewaard.nl  

3. Zuidoost (Schenkel, Maaswijk, Waterland, Groenewoud, Gildewijk, Hekelingen, 
Simonshaven): Rohan de Geus r.degeus@nissewaard.nl  

4. Praktische accommodatievragen (schoonmaak, sleutelbeheer, veldonderhoud etc.): 
Sharon Hoogerwerf s.hoogerwerf@nissewaard.nl  
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Buitensport 
Voor iedereen is sporten in de buitenlucht, ook binnen 1,5 meter weer toegestaan. 
 
Iedereen kan met- en zonder contact trainen, wedstrijden spelen, deelnemen aan 
competities en deze organiseren. 
 
Buitensport kan zelfstandig en zonder tussenkomst van de gemeente aan de slag wanneer zij 
aan de regels en richtlijnen van het RIVM, de aanvullende protocollen van de overheid, en 
NOC/NSF voldoen. https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf-protocol-verantwoord-sporten-
v5.pdf 
 
Let op, bovenstaande protocollen worden regelmatig aangepast aan nieuwe inzichten en 
versoepelingen. 
 

Richtlijnen buitensport:  
- De aanbieder van activiteiten wijst een “Corona-coördinator” aan 
- Triage: Vraag per activiteit aan uw leden of zijzelf of iemand in hun directe omgeving 

Covid-19 verschijnselen hebben. Als dit het geval is dan moeten zij thuisblijven 
- Ontsmet je handen bij betreden van de sportaccommodatie 
- Kleedkamers en douches mogen open  
- Alle mensen die aanwezig zijn op het sportcomplex/in de accommodatie houden 1,5 

meter afstand tenzij zij op dat moment deelnemen aan een sport/beweegactiviteit 
- Houd je aan de markering als deze aanwezig is 
- Volg altijd de aanwijzingen van een corona-coördinator op 

 

Publiek 
Publiek is toegestaan tot het maximum van 250 personen is bereikt en men 1,5 meter 
afstand houdt van elkaar. 
 

Benoem een corona-coördinator 
Wanneer er activiteiten plaatsvinden dient er een corona-coördinator aanwezig te zijn. 
Ideaal is een vrijwilliger die op dat moment geen andere taak heeft maar het mag ook een 
trainer zijn of een barmedewerker.  
 
De corona-coördinator is herkenbaar voor iedereen en neemt verantwoordelijkheid voor het 
voldoen aan de richtlijnen. Deze persoon coördineert de eerste handhaving en ziet toe op 
een veilig komen en gaan. (Hulp nodig? Wij denken graag mee) 
 
De corona-coördinator is ook aanspreekpunt voor externen, zoals handhavers of 
verenigingsondersteuners.  
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Plan van aanpak 
Verenigingen beslissen zelf of ze open willen en kunnen gaan. Ook andere sportaanbieders 
zijn vrij in hun keuze om in de buitenruimte hun sport aan te bieden. Het is niet meer nodig 
om de gemeente te voorzien van een volledig overzicht van activiteiten. Zijn er plannen voor 
grotere sportevenementen die binnen de verordening passen (b.v. toernooien, 
sportkampen, manifestaties) dan vernemen wij dit nog wel graag. Wij gaan dan in overleg 
over of- en hoe de richtlijnen voor veilig sporten daarbij gewaarborgd kunnen worden. Deze 
informatie kunt u kwijt bij de verenigingsondersteuner van Team High Five. 
 

Maak vaker schoon 
We hanteren de bestaande afspraken rondom schoonmaak. In het geval van het 
verenigingsleven betekent dit dat verenigingen dit zelf organiseren. Het is aanbevolen om 
contactpunten (b.v. deurkruk, kranen, toilet) meerdere malen schoon te maken. Heb je als 
vereniging extra middelen nodig? Laat het ons weten via s.hoogerwerf@nissewaard.nl.  

 

Voldoende sportvelden? 
Een aantal sportvelden is al ingezaaid voor het volgende seizoen of staat op de planning om 
dit op korte termijn te doen. Heeft een vereniging hierdoor een gebrek aan ruimte? Laat het 
ons weten via s.hoogerwerf@nissewaard.nl. In overleg zijn sommige velden wellicht toch 
toegankelijk te maken.  
 

Doortrainen in de zomervakantie 
Het is, gezien het feit dat de sport een aantal maanden heeft stilgelegen en er de 
verwachting dat minder leden dit jaar op vakantie gaan, voorstelbaar dat het sportaanbod 
deze zomer (langer) doorgaat. Wanneer dit het geval, laat dit dan weten aan de 
verenigingsondersteuner. 
 

Wat kunt u van ons verwachten?  
- Wij ondersteunen organisaties, waar mogelijk, met inzet vanuit de 

verenigingsondersteuners van Team High Five. Zij zijn ook het eerste aanspreekpunt 
voor vragen.  

- Wanneer er extra materialen nodig zijn die helpen bij het veilig organiseren van 
buitensport (afzetlint, bewegwijzering, schoonmaak- of ontsmettingsmiddelen) die u 
zelf niet kunt faciliteren dan helpen wij hiermee. 

- Bord- of postermateriaal waarop de regels staan, indien gewenst. 
- Logistieke ondersteuning om veilige verkeersstromen te creëren. Denk aan 

dranghekken of (indien echt noodzakelijk) verkeersregelaars. 
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Binnensport 
Voor iedereen is binnen sporten, ook binnen 1,5 meter, weer toegestaan. 
 
Iedereen kan met- en zonder contact trainen, wedstrijden spelen, deelnemen aan 
competities en deze organiseren. 
 
Buiten de sportactiviteiten dienen alle aanwezigen in de accommodatie zich te houden aan 
de 1,5 meter afstand tussen elkaar. Dus ook de sporters zelf voor en na de activiteit. 
 
Voor de Sportscholen met personeel geldt dat zij zich dienen te houden aan de RIVM 
richtlijnen t.a.v. sociale hygiëne en aan het protocol van branchevereniging NL actief 
https://www.nlactief.nl/wp-content/uploads/2020/06/20-06-2020-NL-Actief-Protocol-
Verantwoord-Sporten.pdf 
 
Binnensportverenigingen houden zich aan de RIVM richtlijnen t.a.v. sociale hygiëne en het 
protocol veilig sporten van NOC/NSF: https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf-protocol-
verantwoord-sporten-v5.pdf 
 
Let op, bovenstaande protocollen worden regelmatig aangepast aan nieuwe inzichten en 
versoepelingen. 

Richtlijnen Binnensport 
- De aanbieder van activiteiten wijst een “Corona-coördinator” aan 
- Triage: Vraag per activiteit aan uw leden of zijzelf of iemand in hun directe omgeving 

Covid-19 verschijnselen hebben. Als dit het geval is dan moeten zij thuisblijven  
- Ontsmet je handen bij het betreden van de sportaccommodatie 

(ontsmettingsmiddelen worden geleverd door de gemeente) 
- Ontsmet contactpunten in de accommodatie regelmatig 
- Kleedkamers en douches mogen/gaan open maar: Omkleden en douchen, wanneer 

dat kan, graag thuis. 
- Alle mensen die aanwezig zijn op het sportcomplex/in de accommodatie houden 1,5 

meter afstand tenzij zij op dat moment deelnemen aan een sport/beweegactiviteit 
- Houd je aan de markering als deze aanwezig is 
- Volg altijd de aanwijzingen van een corona-coördinator op 

 

Corona-coördinator 
Wanneer er activiteiten plaatsvinden dient er een corona-coördinator aanwezig te zijn 
namens de aanbieder van de activiteit. Ideaal is een vrijwilliger die op dat moment geen 
andere taak heeft maar het mag ook een trainer, barmedewerker o.i.d. zijn. 
 
De corona-coördinator is herkenbaar voor iedereen en neemt verantwoordelijkheid voor het 
voldoen aan de richtlijnen. Deze persoon coördineert de eerste handhaving en ziet toe op 
een veilig komen en gaan. (Hulp nodig? Wij denken graag mee) 
 
De corona-coördinator is ook aanspreekpunt voor externen, zoals handhavers of 
verenigingsondersteuners.  
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Publiek 
De mogelijkheden voor het toelaten van publiek bij binnensport worden op dit moment 
onderzocht. Tot daar uitsluitsel over is wordt publiek nog niet toegestaan.  
 

Sporthal/gymzaal reserveren 
Er wordt een check gedaan over het voldoen aan de voorwaarden voor gebruik van de 
gymzalen en sporthallen in de gemeente en deze worden in orde gemaakt voor gebruik. 
Vanaf 6 juli kunt u weer in de hallen en zalen terecht. Als u gebruik wilt maken van de zalen 
kunt u deze reserveren bij het servicepunt van de gemeente Nissewaard.  
 
Een hal/zaal reserveren tussen 6 juli en 1 september kan via: servicepunt@nissewaard.nl. Er 
zijn een aantal beperkingen vanwege noodzakelijk onderhoud dat niet naar voren geschoven 
kon worden naar de periode maart – juni. Waar geen beperkingen zijn door onderhoud 
en/of schoonmaak kunt u de gehele periode gebruik maken van de 
binnensportaccommodatie. 
 
De reservering van de seizoensplanning na 1 september blijft, onder voorbehoud, staan. 
 

Verantwoordelijkheid naleven richtlijnen 
De aanbieder van de activiteiten is verantwoordelijk voor het naleven van de genoemde 
richtlijnen.  
 

Plan van aanpak 
Sportaanbieders beslissen zelf of ze hun binnensportactiviteiten willen opstarten. Het is niet 
nodig om de gemeente te voorzien van een volledig overzicht van activiteiten. Zijn er 
plannen voor grotere sportevenementen die binnen de verordening passen (b.v. toernooien, 
sportkampen, manifestaties) dan vernemen wij dit wel graag. Wij gaan dan in overleg over 
of- en hoe de richtlijnen voor veilig sporten daarbij gewaarborgd kunnen worden. Deze 
informatie kunt u kwijt bij de verenigingsondersteuner van Team High Five. 
 

Wat kunt u van ons verwachten?  
- Wij ondersteunen organisaties, waar mogelijk, met inzet vanuit de 

verenigingsondersteuners van Team High Five. Zij zijn ook het eerste aanspreekpunt 
voor vragen.  

- Wanneer er extra materialen nodig zijn die helpen bij het veilig organiseren van 
buitensport (afzetlint, bewegwijzering, schoonmaak- of ontsmettingsmiddelen) die u 
zelf niet kunt faciliteren dan helpen wij hiermee. 

- Bord- of postermateriaal waarop de regels staan, indien gewenst. 
- Logistieke ondersteuning om veilige verkeersstromen te creëren. Denk aan 

dranghekken of (indien echt noodzakelijk) verkeersregelaars. 
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Sportkantines 
Sportkantines kunnen vanaf 1 juli weer open. De protocollen van de KHN zijn hierin leidend: 
https://www.khn.nl/kennis/protocol-heropening-horeca-beschikbaar 
 
Let op, dit protocol wordt regelmatig aangepast. 

Zwembaden 
Binnen- en buitenbaden mogen hun deuren weer openen. We volgen hierin het landelijke 
protocol verantwoord zwemmen. Daarnaast hebben we aanvullende richtlijnen bepaald: 
Zwemmen in Nissewaard per 11 mei 2020.  

Speeltuinen  
Alle speeltuinen mogen open als zij aan de regels kunnen voldoen.  

Handhaving 
De gemeente handhaaft op basis van de geldende noodverordening. Er zijn uiteenlopende 
maatregelen die toegepast kunnen worden wanneer de verordeningen worden genegeerd: 
 

1. Goed gesprek en uitleg 
2. Waarschuwing 
3. Opleggen van boete of ‘last onder dwangsom’ 
4. Sluiten van de vereniging/sportschool/openbare locatie 

 

https://www.khn.nl/kennis/protocol-heropening-horeca-beschikbaar

