Veelgestelde vragen sporten voor kinderen en jongeren in de buitenlucht
8 mei 2020
1. Wat is de versoepeling op sportgebied?
Op het gebied van sport heeft het kabinet besloten tot veranderingen in de
maatregelen na 28 april 2020.
•
•
•
•
•

Jongeren tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten trainen op een
sportaccommodatie. (geen officiële wedstrijden)
Jongeren van 13 tot en met 18 jaar moeten tijdens het sporten 1,5 meter
afstand houden. Voor de jeugd tot en met 12 jaar geldt dat niet.
Sporthallen, squashbanen en andere indoor sportaccommodaties blijven
gesloten. Ook de kleedkamers en kantines bij sportverenigingen en
sporthallen blijven dicht.
Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen; er kunnen
daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan.
Veel topsporters kunnen op aangewezen trainingslocaties de training
hervatten als zij 1,5 meter afstand in acht nemen.

2. Hoe geeft de gemeente Goeree-Overflakkee hier invulling aan?
De gemeente Goeree-Overflakkee vraagt sportaanbieders zich te melden als ze
activiteiten willen opstarten. De melding volstaat met een e-mail naar
c.vanderklooster@goeree-overflakkee.nl. Vermeld daarin:
-

Uw telefoonnummer + gewenst moment om gebeld te worden

-

Ingangsdatum wanneer u met activiteiten wilt starten

-

Welke activiteiten het betreft

Naar aanleiding van uw mail volgt een telefonische afspraak waarin gesproken zal
worden over de beoogde activiteiten en de invulling een aantal praktische zaken.
Eventueel kan de gemeente ook ondersteuning bieden.
Algemeen geldt: sporten zonder toeschouwers anders dan eventuele leiding, dus
geen ouders langs de lijn en thuis douchen. Bij klachten zoals koorts, hoesten of
verkoudheid geldt ook voor kinderen nog steeds: blijf thuis.
Sportclubs en –verenigingen kunnen vanaf 29 april op hun terrein en na overleg ook
op andere buitenlocaties weer sportieve buitenactiviteiten organiseren voor kinderen
en jongeren.
Officiële wedstrijden blijven in elk geval tot 1 september verboden en kantines en
kleedkamers blijven gesloten. Ook moet er onder meer voldoende aandacht besteed
worden aan regels voor het halen en brengen van de kinderen. Het betreden van het
sportterrein is voor ouders niet toegestaan, omdat daarbij het risico bestaat dat veel
mensen te dicht bij elkaar komen.
Ook scoutingverenigingen kunnen voor de jeugd weer open vanaf 29 april. Hiervoor
geldt wel dat alleen buitenactiviteiten zijn toegestaan.
3. Waarom een meldingsplicht?
Sportaccommodaties zijn vanaf half maart gesloten, als maatregel om de
verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Die situatie was relatief eenvoudig
op het gebied van handhaving. De beperkte heropening van de sport is complexer.
Natuurlijk zijn sportaanbieders allereerst zelf verantwoordelijk om erop toe te zien dat

de regels worden nageleefd, maar de gemeente heeft hierin ook een
verantwoordelijkheid. Daarom is op Goeree-Overflakkee besloten tot een
meldingsplicht.
4. Wat verwachten wij als gemeente van sportclubs?
We willen inzicht in de organisatie van een activiteit en sportaanbieder. Er hoeft geen
plan ingediend te worden. Wel wordt gevraagd of een sportaanbieder enige
correspondentie of protocol kan delen, waaruit aanpak of de wijze van informeren van
de sporters blijkt. De sportaanbieder ontvangt vervolgens een bevestiging van het
gesprek waarin geconstateerd is dat er sprake is van een goede voorbereiding en de
activiteit op verantwoorde wijze aangeboden wordt. En dat deze ook binnen de
kaders van de noodverordening past.
Hierbij wordt benadrukt dat toekomstige veranderingen in regelgeving vanuit het
kabinet/RIVM of de geldende noodverordening mogelijk effect kunnen hebben op de
activiteiten. De gemeente informeert de sportaanbieder hier in dat geval over.
5. Waar kan ik terecht bij vragen over de versoepelde maatregelen Sport?
De Rijksoverheid heeft op 21 april de versoepeling van de maatregelen
aangekondigd. Voor veel vragen kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid.
Ook kunt u bij de verschillende sportbonden terecht. Bij echt specifieke vragen voor
de gemeente kunt u ook 14 0187 bellen of een e-mail sturen. Ook bij NOC*NSF kunt
u veel informatie vinden.
6. Is er een maximum aantal kinderen toegestaan bij een buitensportactiviteit?
Dat wisselt per situatie. Er wordt gekeken naar de sport en de beschikbare ruimte.
Uitgangspunt is dat de geldige richtlijnen veilig moeten kunnen worden nageleefd.
7. Welke sport- en scoutingverenigingen gaan open?
De verenigingen bepalen zelf of ze opengaan. De verenigingen communiceren zelf of
ze opengaan en welk programma ze aanbieden.
Als gemeente willen we zo snel mogelijk een overzicht bieden, maar we vragen u wel
contact op te nemen met de vereniging zelf over de invulling en afspraken die er
gelden.
8. Ik ben een sportvereniging, wie kan mij helpen bij het openstellen?
Vanuit de gemeente willen we graag ondersteunen bij vragen. Daarvoor zijn er de
sportcombinatiefunctionarissen van het Sportteam GO beschikbaar.
Vanuit de landelijke sportbonden en organisaties is er ook veel informatie. Zo is het
protocol verantwoord sporten kinderen en jeugd te vinden op de website van de
Vereniging Sport en Gemeenten. Daar vindt u ook posters, flyers, handleidingen en
goede voorbeelden van andere verenigingen. Ook andere landelijke bonden hebben
specifiek voor hun tak van sport handleidingen gemaakt.
9. Ik ben een scoutingvereniging wie kan mij helpen bij het openstellen?
De scouting mag voor buitenactiviteiten vanaf 29 april weer open. Op de website van
Scouting Nederland is veel informatie te vinden.
10. Mag ik nu als buitensportclub ook weer gewoon onderhoud doen?
Voor het onderhoud aan de buitensportaccommodaties geldt er geen meldingsplicht.
Wel is het van groot belang dat u die werkzaamheden beperkt tot het noodzakelijke
en rekening houdt met de geldende landelijke richtlijnen als onderlinge afstand en
dergelijke. Bij twijfel kunt u contact opnemen met de gemeente.
11. Waar moeten buitensportverenigingen die vanaf woensdag 29 april activiteiten
voor hun leden tot en met 18 jaar organiseren aan voldoen?

De verantwoordelijkheid voor het naleven van de protocollen ligt bij de vereniging.
12. Wat gebeurt er indien een buitensportvereniging niet volgens de richtlijnen en
de protocollen werkt?
De vereniging wordt in eerste instantie gewaarschuwd. Als uit een nacontrole blijkt
dat de vereniging nog steeds in overtreding is kunnen boetes worden uitgedeeld en
volgt in het ergste geval sluiting van het buitensportcomplex.
13. Ik ben geen lid van een vereniging mag ik dan meesporten?
Alleen als u jonger bent dan 18 jaar en als de vereniging programmering heeft voor
niet-leden. Veel verenigingen gaan in de eerste instantie open voor de eigen
jeugdleden. Als dit goed en veilig verloopt, kunnen ook niet-leden komen sporten.
Neem vooraf contact op met de vereniging om te informeren of u kunt meesporten.
14. Kan ik ook binnen sporten?
Nee, de versoepelde maatregelen gelden alleen voor buitensport. Sporthallen,
gymzalen en binnen- en buitenzwembaden blijven gesloten. Er zijn echter wel
mogelijkheden om thuis fit te blijven en te bewegen. Thuis/binnen sporten mag wel.
15. Kan ik als binnensportvereniging ook trainingen buiten aanbieden?
Binnensportverenigingen mogen gebruikmaken van buitenlocaties om aangepaste
trainingen voor eigen jeugdleden te organiseren.
Binnensportverenigingen zullen dan wel op zoek moeten naar een locatie. Dat geldt
ook voor de buitensportverenigingen waarvan de velden momenteel wegens
onderhoud niet toegankelijk zijn. Ze kunnen een verzoek indienen bij de gemeente
als ze een buitensportactiviteit willen uitvoeren. Indien mogelijk volgt een reservering
van die locatie, zodat er niet meer partijen tegelijkertijd gebruik van kunnen maken.
We benadrukken dat het voor sportaanbieders ook van belang is de wens van
anderen tot gebruik van de openbare ruimte te respecteren. We willen geen ‘te
drukke’ plaatsen zien ontstaan.
Sporthallen en binnen- en buitenzwembaden blijven gesloten.
Voor de overige locaties waar geen begeleiding en programmering is zoals
basketbalveldjes in de openbare ruimte geldt dat hier niets verandert. Hier blijft de
noodverordening van kracht.
16. Kan ik als commerciële sportaanbieder een aanbod voor kinderen en jongeren
in de buitenlucht organiseren?
Ook commerciële sportaanbieders kunnen de gemeente benaderen als zij trainingen
in de buitenlucht willen organiseren. Ook hier geldt de meldingsplicht.
17. Mag ik zelf (geen onderdeel van een sportvereniging of sportprofessional)
trainingen verzorgen op een buitensportveldje?
Nee, buitensporten is alleen toegestaan onder begeleiding via sportverenigingen en
professionals op de buitensportcomplexen of andere besproken locaties.
Begeleiders verzorgen een sportprogramma en ze zorgen dat de RIVM-richtlijnen
worden gehandhaafd.

18. Kan ik als volwassene ook sporten?
Volwassenen mogen vanaf 11 mei hun sporttrainingen in teamverband op de club en
in de openbare ruimte hervatten, er moet dan 1,5 meter afstand worden gehouden.
Daarnaast moeten de hygiëneregels van het RIVM in acht worden genomen. Let op,
kleedruimtes en kantines blijven gesloten.
Competities mogen voor 1 september geen doorgang vinden, ook voor de
buitensporten niet.
Als iemand last heeft van neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en hoesten of
verhoging of koorts, moet hij of zij binnen blijven.
19. Mogen topsporters hun trainingen in sportcentra hervatten?
Topsporters met een A-, high potential- of selectiestatus kunnen
op aangewezen trainingslocaties weer gaan sporten als zij 1,5 meter afstand van
elkaar houden.
NOC*NSF en de sportbonden maken een lijst met topsporttrainingsaccommodaties
waarvoor de gedeeltelijke openstelling van toepassing is. Het zal gaan om locaties
die afgesloten zijn voor iedereen, behalve voor de betreffende sporters en
noodzakelijke begeleiding.
Voor topsporters en/of talenten (zonder status) in de leeftijd van 13 t/m 18 jaar gelden
de reguliere voorschriften die voor deze leeftijdscategorie gelden. Deze voorschriften
zijn hierboven opgesomd.
toegestaan om met vrienden af te spreken om te sporten (skeeleren, wielrennen,
hardlopen, wandelen, etc.), ook als je op 1,5 meter afstand van elkaar blijft.

