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Beste meneer, mevrouw, 

 

Kinderen mogen vanaf 29 april weer trainen op de buitensportaccommodaties. Het 

kabinet heeft aangegeven dat kinderen tot en met 12 jaar en jongeren van 13 tot en 

met 18 jaar onder begeleiding - onder voorwaarden - weer buiten met elkaar mogen 

sporten.  

 

Kinderen tot en met 12 jaar hoeven daarbij geen 1,5 meter afstand van elkaar te 

houden, jongeren van 13 tot en met 18 jaar wel. Officiële wedstrijden en competitie 

zijn verboden. Steeds geldt: geen ouders langs de lijn en thuis douchen. Kleedkamers 

en kantines zijn dicht. Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor 

kinderen nog steeds: blijf thuis. De buitensportaccommodaties mogen alleen voor 

deze groepen weer worden gebruikt. Binnensportaccommodaties en 

binnenzwembaden blijven voorlopig dicht. Ouders besluiten zelf of hun kind mag gaan 

sporten.  

 

Gemeente Hoeksche Waard vraagt sportaanbieders zich te melden als ze activiteiten 

willen opstarten.  De melding volstaat door een e-mail te sturen naar 

info@hoekschewaardactief.nl. Vermeld daarin:  

 

 Uw naam en de naam van de sportaanbieder namens wie u communiceert. 

 Het telefoonnummer waarop u goed bereikbaar bent. 

 Ingangsdatum wanneer u met activiteiten wilt starten. 

 Welke activiteiten het betreft, dus wanneer, waar en hoe u traint met welke 

groep. 

 Hoe u ervoor zorgt dat de regels worden nageleefd, blijkend uit een plan van 

aanpak. Eventuele bijlagen kunt u meesturen. 

 Eventuele extra maatregelen die u heeft getroffen.  

 Eventuele vragen van uw kant. 

 

Veiligheid kinderen en begeleiders staat voorop 

Sportaccommodaties zijn vanaf half maart gesloten, als maatregel om de 

verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Nu het sporten weer beperkt 

mogelijk wordt, willen we zo veel mogelijk kinderen en jongeren weer veilig laten 

sporten. Natuurlijk zijn sportaanbieders allereerst zelf verantwoordelijk om erop toe 

te zien dat de regels worden nageleefd en de kinderen veilig kunnen sporten, maar 
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de gemeente heeft hierin ook een verantwoordelijkheid. Daarom is door de 

gemeente besloten tot deze meldingsplicht. Na melding kunt u in principe direct 

starten met de activiteiten, mits u voldoet aan de protocollen.  

 

Belangrijke informatie voor de uitwerking 

 

Handhaving 

Als er geen plan van aanpak is ingediend, is sporten niet toegestaan. Het plan van 

aanpak is voor de gemeente een toetsingskader. De uitvoering van het plan van 

aanpak vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van de aanbieder. De gemeente 

handhaaft niet actief bij de activiteiten, maar bij eventuele klachten toetsen en/of 

handhaven wij aan de hand van het ingediende plan van aanpak. 

 

Ondersteuning 

De combinatiefunctionarissen van  Hoeksche Waard Actief kunnen ondersteuning 

bieden in het uitwerken van uw plannen en kunnen eventueel ook op locatie met u 

meekijken, mocht u nog vragen hebben.  

 

Registratie  

Wij raden u sterk aan om exact te registreren wie er deelneemt aan welke training. 

Deze informatie is namelijk misschien achteraf nodig als er een coronabesmetting 

wordt geconstateerd. Voor deze registratie bent u zelf verantwoordelijk. Deze 

registratie blijft in uw bezit. Wij raden u aan om de trainer/begeleider van de groep 

deze taak te geven.  

 

Openbare ruimte 

Bij gebruik van de openbare ruimte voor een sportactiviteit moet u er rekening mee 

houden dat anderen deze locatie net zo goed kunnen gebruiken en u geen voorrang 

heeft op andere gebruikers. Het blijft immers openbare ruimte, die u niet kunt 

reserveren. Houd daarbij rekening met elkaar en met de omgeving.  

 

Gebruik accommodatie andere vereniging 

Wilt u gebruik maken van een buitensportaccommodatie van een (andere) 

vereniging, dan dient u dat te regelen met die vereniging.  

 

Niet-leden 

Verenigingen en andere sportaanbieders zijn zelf vrij om te bepalen of ze een 

aanbod gaan organiseren voor de eigen leden of wellicht nog helemaal dicht blijven. 

Uiteraard alleen wanneer zij hiermee binnen de nog geldende beperkingen blijven. 

Het wordt gewaardeerd wanneer er ook door niet-leden deelgenomen kan worden 

aan de activiteiten.  

 

Instructieprotocollen “Verantwoord Sporten” 

Het protocol “Verantwoord Sporten” is samengesteld door NOC NSF, Sportbonden, 

Vereniging Sport en Gemeenten en is afgestemd met het ministerie van VWS en het 

RIVM. Bijgaand vindt u de volgende 5 protocollen.  
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 Voor sportaanbieders, bestuursleden en beheerders van sportaccommodaties 

en openbare ruimtes; 

 Voor trainers, begeleiders en vrijwilligers; 

 Voor sporters; 

 Voor ouders en verzorgers; 

 Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen. 

 

Wij adviseren u om ook uw eigen sportbond te raadplegen voor sport specifieke 

informatie en tips. Veel gestelde vragen met antwoorden vindt u op 

www.sportengemeenten.nl. 

 

Posters, flyers en ander materiaal 

NOC*NSF heeft met Vereniging Sport en Gemeenten materiaal ontwikkeld dat u 

kunt gebruiken. De materialen zijn vergelijkbaar met die u op dit moment ook in 

bijvoorbeeld supermarkten kunt zien hangen en kunnen uw vereniging helpen bij 

het informeren van leden, ouders en anderen over de richtlijnen. U kunt deze 

materialen vinden en downloaden op www.nocnsf.nl/sportprotocol.

 

Heeft u nog vragen? 

Neem dan gerust contact op met Hoeksche Waard Actief, zij zijn bereikbaar op 

telefoonnummer 085-0707347 en helpen u graag. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens burgemeester en wethouders, 

 

 

Paul Boogaard 

Wethouder Sport 
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