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Beste sportaanbieder,
Het is vandaag 29 april en de aanpassing van de noodverordening heeft gelukkig niet geleid tot
wijzigingen. Dit betekent dat u kunt starten met georganiseerde buitensport. Ook verenigingen
en sportscholen die normaal gesproken in de zaal trainen, kunnen met de kinderen en jeugd
buiten gaan trainen. Als sportgemeente zijn we hiermee ontzettend blij en willen we
faciliteren waar mogelijk. Om alles goed te laten verlopen hebben we in het kort de
voorwaarden en mogelijkheden nogmaals voor u op een rijtje gezet.

Meld een buitensportactiviteit
Organiseert u als sportvereniging of sportschool een buitensportactiviteit? Meld dit dan van
tevoren bij de gemeente via sport@achtkarspelen.nl. Heeft u vragen? Stel deze ook via dit emailadres.

bank B.N.G., Den Haag
IBAN NL50 BNGH 0285 0001 01

We begrijpen dat het veel regelwerk vraagt om binnen de richtlijnen activiteiten te
organiseren. We sturen u daarom bij deze brief ook het protocol ‘verantwoord sporten’ van
het NOC/NSF toe. Hierin staan alle zaken waarmee u rekening moet houden om veilig en
verantwoord te sporten.

t 14 0511 f (0511) 54 81 10
e gemeente@achtkarspelen.nl

De voorwaarden en mogelijkheden op een rij
• Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding, door sportverenigingen of
professionals, samen buiten sporten.
• Wedstrijden in competitieverband en oefenwedstrijden met andere sportclubs zijn
niet toegestaan. Interne oefenwedstijden in clubverband voor kinderen tot en met 12
jaar zijn wel toegestaan.
• Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding, door sportverenigingen
of professionals, buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.
• Voor volwassenen blijft gelden dat georganiseerde sporttrainingen niet mogen
plaatsvinden en er geen wedstrijden mogen worden gespeeld. Wandelen, fietsen of
hardlopen in de buitenruimte blijft toegestaan. Hierbij moet altijd 1,5 meter afstand
worden gehouden. Sport zoveel mogelijk alleen.
• Geen ouders langs de lijn en op het sportpark
• Thuis douchen
• Kantines/kleedkamers zijn gesloten
• Minimaal 1 begeleider voor max. 15 kinderen
• Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor kinderen nog steeds:
blijf thuis!
• Het is voor binnensportverenigingen mogelijk om iets buiten te organiseren. Hiervoor
gelden dezelfde richtlijnen als de buitensporten.
• Sporthallen, gymzalen en zwembaden blijven dicht. Buitenzwembaden mogen open.
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Onderwerp: Sport

Tot slot wensen we u en vooral de jeugd veel sportplezier toe!
Namens het college van burgemeester en wethouders
Jouke Spoelstra
Wethouder sport

