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Op dinsdag 21 april 2020 heeft de regering bekend gemaakt door te gaan met de corona-aanpak 

in Nederland. Wel komt er voorzichtig meer ruimte voor kinderen (tot en met 12) en jongeren (13 

tot en met 18). Onder andere om te sporten en bewegen. Gemeenten maken hierover afspraken 

met sportverenigingen.  

 

Met deze brief willen wij sportverenigingen informeren over de wijzigingen in de corona-aanpak 

met betrekking tot sporten voor kinderen en jongeren en de gevolgen daarvan voor 

sportverenigingen in de gemeente Meierijstad. Ook zijn er een aantal 

ondersteuningsmogelijkheden voor het organiseren van (sport)activiteiten voor kinderen en 

jongeren waarover we u willen informeren.  

Landelijke wijzigingen sport 

Vanaf 29 april vinden de volgende wijzigingen plaats in de corona-aanpak met betrekking tot 

sporten voor kinderen en jongeren: 

- kinderen en jongeren krijgen meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel (geen 

officiële wedstrijden); 

- kinderen kunnen onder begeleiding samen buiten sporten; 

- jongeren mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand 

ertussen; 

- topsporters kunnen op aangewezen trainingslocaties de training hervatten als zij 1,5 meter 

afstand in acht nemen; 

- andere faciliteiten zoals kleedkamers en kantines van buitensportaccommodaties blijven 

gesloten. 

 

Voor volwassenen blijft gelden dat georganiseerde sporttrainingen niet mogen plaatsvinden en er 

geen wedstrijden mogen worden gespeeld. Binnensportaccommodaties blijven gesloten. Meer 

informatie over de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus en de mogelijkheid om te sporten 

vindt u hier. Wij verzoeken u om eerst op deze pagina te kijken alvorens u contact opneemt met 

de gemeente voor vragen. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport


 

Ons kenmerk  Pagina 2 van 4 datum 23 april 2020 

Gevolgen van landelijke wijzigingen voor sportverenigingen in Meierijstad 

Het positieve effect van sporten voor het fysiek en mentaal welbevinden van kinderen en jongeren 

is van groot belang. Kinderen en jongeren in beweging krijgen is nu belangrijker dan ooit. Daarom 

willen wij sportverenigingen van harte stimuleren om (aangepast) sportaanbod te organiseren 

voor kinderen en jongeren. Hiervoor is met de grootste zorg een protocol samengesteld door 

NOC*NSF (sportbonden) en Vereniging Sport en Gemeenten. De inhoud van dit protocol is 

afgestemd met het ministerie van VWS en RIVM. In samenspraak met de Sportraad Meierijstad 

zijn deze protocollen op maat gemaakt voor Meierijstad.  

 

De gevolgen van de wijzigingen in de corona-aanpak met betrekking tot sporten voor kinderen en 

jongeren voor buitensportverenigingen staan weergeven in de sectie buitensportverenigingen. 

De gevolgen van deze wijzigingen voor binnensportverenigingen en overige sportaanbieders 

staan weergeven in de sectie binnensportverenigingen en overige sportaanbieders. Om 

kinderen die (nog) geen lid zijn van een sportvereniging ook de kans te geven om te sporten kunt 

u als vereniging deelnemen aan een initiatief van Sjors Sportief, ‘Sjors Beats Corona’. Dit staat 

toegelicht in de sectie Sjors Sportief.  

   

Buitensportverenigingen 

In de bijlage van deze brief is een protocol opgenomen voor sportverenigingen dat als leidraad 

dient voor het aanbieden van sportactiviteiten voor kinderen en jongeren op 

buitensportaccommodaties. Wij adviseren bij het aanbieden van sportactiviteiten om hier een 

gefaseerde opstart in te maken. Er is een protocol voor bestuurders/beheerders van 

buitensportverenigingen en/of -accommodaties, voor trainers/begeleiders/vrijwilligers, voor 

sporters en voor ouders/verzorgers. Dit protocol dient te allen tijde nageleefd te worden.  

 

Daarnaast is in de bijlage een checklist opgenomen voor bestuurders/beheerders van 

buitensportverenigingen en/of – accommodaties. Wanneer een buitensportvereniging wil 

beginnen met het aanbieden van sportactiviteiten op haar buitensportaccommodatie dienen zij de 

vragen op dit formulier te beantwoorden, de verschillende maatregelen af te vinken en dit met een 

handtekening van de voorzitter te retourneren naar verenigingsadviseur Lieke Reinders 

(lreinders@meierijstad.nl). Binnen drie werkdagen reageren wij hierop. Zodra een vereniging 

toestemming krijgt van de gemeente mogen zij beginnen met het aanbieden van sportactiviteiten.  

 

Groot onderhoud 

Na de aankondiging van de regering met maatregelen eind maart is gekozen om al eerder te 

beginnen met het groot onderhoud van de sportvelden. Voor verenigingen met één of meerdere 

kunstgrasvelden geldt nu dus dat zij alleen die velden mogen gebruiken. Buitensportverenigingen 

zonder kunstgrasveld die wel graag sportactiviteiten aan willen bieden kunnen contact opnemen 

met sportveldbeheerder Frans van den Bergh (fvandenbergh@meierijstad.nl) om te bespreken 

welk veld zij mogen gebruiken. 

 

Binnensportverenigingen en overige sportaanbieders 

Binnensportaccommodaties inclusief zwembaden blijven gesloten. Dit betekent dat 

binnensportverenigingen en overige sportaanbieders meer beperkt zijn in het aanbieden van 

sportactiviteiten voor kinderen en jongeren. Binnensportverenigingen en overige sportaanbieders 

die op een georganiseerde manier sportactiviteiten aan willen bieden op nabijgelegen 

buitensportaccommodaties van verenigingen dienen daarvoor contact op te nemen met de 

mailto:lreinders@meierijstad.nl
mailto:fvandenbergh@meierijstad.nl
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desbetreffende buitensportvereniging, hier onderling afspraken over maken en op de hoogte te 

zijn van de regels die voor een bepaalde accommodatie zijn opgesteld. 

 

Op dinsdag 28 april 2020 verwachten wij de nieuwe noodverordening van de Voorzitter van de 

Veiligheidsregio Brabant-Noord en op dat moment zijn de nadere/nieuwe bepalingen bekend. Aan 

de hand van de tekst van de nieuwe regionale noodverordening kunnen wij beoordelen of het 

aanbieden van sportactiviteiten in de openbare ruimte of elders in de buitenruimte mogelijk is voor 

verenigingen. 

 

Beoogde locaties en ideeën hiervoor kunnen alvast ingediend worden bij verenigingsadviseur 

Lieke Reinders (lreinders@meierijstad.nl). Wanneer dinsdag de noodverordening bekend is 

kunnen wij ook binnensportverenigingen en overige sportaanbieders die activiteiten aan willen 

bieden in de openbare buitenruimte of elders in de buitenruimte meer duidelijkheid verschaffen. 

Het gaat dan om noodzakelijke maatregelen die getroffen moeten worden en de 

(on)mogelijkheden voor wat betreft locaties en materiaal. Deze duidelijkheid verschaffen wij in 

diezelfde week. 

 

Sjors Sportief 

Het Sjors Sportief platform wordt jaarlijks ingezet om sportverenigingen hun 

kennismakingsactiviteiten onder de aandacht te brengen. Sportverenigingen die er op ingericht 

zijn om activiteiten te organiseren voor kinderen kunnen hun activiteit onder het project ‘Sjors 

Beats Corona’ aanmelden op www.sjorssportief.nl. Dit is een kans om de vereniging te promoten 

onder potentiele leden. Inschrijven via de website is verplicht voor deze kinderen, zodat de 

verenigingen ook rekening kunnen houden met de toeloop. Verenigingen die nog geen 

toestemming hebben om de sportactiviteit daadwerkelijk uit te voeren mogen hier nog activiteit op 

plaatsen. 

Ondersteuningsmogelijkheden voor het organiseren van (sport)activiteiten 

Het organiseren van een training voor jongeren met inachtneming van het houden van 1,5 meter 

afstand tot elkaar is een uitdaging en vereist creativiteit van trainers, begeleiders en vrijwilligers. 

Diverse sportbonden bieden hiervoor hulp aan in de vorm van verantwoorde voorbeeldtrainingen. 

Informeer hiervoor bij uw sportbond. Op www.sport.nl/corona komen links naar oefenvormen per 

sport. 

 

Ook de buurtsportcoaches van de gemeente Meierijstad staan klaar om trainers, begeleider en 

vrijwilligers van advies te voorzien. U kunt contact opnemen met de buurtsportcoaches van de 

gemeente Meierijstad Henry van Alebeek (hvalebeek@meierijstad.nl) en Karen Vermeer-Wouters 

(kvermeer@meierijstad.nl).  

 

Wanneer er (nog) geen, of (voorlopig) minder, mogelijkheden zijn om in de buitenlucht te trainen 

met kinderen of jongeren is het nog steeds wel mogelijk om actief bezig te zijn met deze 

doelgroepen door slim gebruik te maken van digitale kanalen. Hiervoor hebben wij een 

handreiking ontwikkeld. Deze handreiking vind u in de bijlage. 

Naleving maatregelen 

Verenigingen, begeleiders, sporters en ouders zijn zelf verantwoordelijk voor naleving van de 

landelijke maatregelen, de richtlijnen van het RIVM, de protocollen van de gemeente Meierijstad 

en de noodverordening. De BOA’s en toezichthouders van de gemeente zien toe op de naleving 

van de noodverordening en zullen handhavend optreden bij het overtreden van de bepalingen. 

mailto:lreinders@meierijstad.nl
http://www.sjorssportief.nl/
http://www.sport.nl/corona
mailto:hvalebeek@meierijstad.nl
mailto:kvermeer@meierijstad.nl
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Tot slot 

Heeft u vragen over deze brief? Stel ze gerust aan Lieke Reinders op telefoonnummer 14 0413. 

 

Veel succes met het organiseren van uw sportactiviteit! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Coby van der Pas 

Wethouder Sport 

 

 

Bijlagen (3) 

Protocol verantwoord sporten 

Checklist voor sportaanbieders 

Handreiking digitaal actief zijn met jeugd 


