Beste sportvereniging, beweegaanbieder,
Op 21 april heeft de rijksoverheid de geldende maatregelen verlengd maar daarbij
aangekondigd dat vanaf 29 april kinderen en jongeren in de buitenlucht onder begeleiding
mogen sporten. Een deel van onze buitensportverenigingen en beweegaanbieders is
inmiddels opgestart met de eerste activiteiten.
In navolging hierop werd op 6 mei bekend gemaakt dat vanaf 11 mei ook voor 18+ buiten
sporten wordt toegestaan. Dit allemaal onder de geldende maatregelen vanuit de overheid
en het RIVM.
Via dit bericht willen wij de onderstaande adviezen en spelregels aan jullie kenbaar maken
die gelden binnen Gemert-Bakel.
Noodverordening en landelijk geldende voorschriften en maatregelen
Conform de landelijke adviezen is het sporten en bewegen gefaseerd ingevoerd. De
procedure is dat het Kabinet de formele tekst aanreikt aan de veiligheidsregio’s en dat deze
dat vervolgens toepassen in de noodverordening van de gemeente in die regio. Hiermee kan
dan onder de nieuwe verordening op een verantwoorde manier de verruiming van
sportmogelijkheden plaatsvinden. De noodverordening kunnen jullie raadplegen via deze
link.
https://www.vrbzo.nl/noodverordening/
Houd deze noodverordening in de gaten want hierin komt te staan wat wel en niet
toegestaan is.
De verenigingen en beweegaanbieders dienen zich daarnaast te houden aan de geldende
voorschriften en maatregelen van de rijksoverheid/RIVM. Deze zijn te vinden op:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
https://www.rivm.nl
Sportvrijwilligers die met kinderen trainen en klachten hebben die passen bij Corona of daar
vragen over hebben kunnen terecht bij de GGD-BZO
https://www.ggdbzo.nl/partners/Zorgaanbieders/Paginas/Coronatest-voorzorgmedewerkers.aspx
Of via het nummer van de GGD: 088 0031111
In de bijlage ook de adviezen m.b.t. het voorkomen van Legionella besmetting in lang niet
gebruikte waterleidingen. Let op: het gebruik van gemeenschappelijke sanitaire
voorzieningen is (nog) niet toegestaan.
Aanvullende adviezen en richtlijnen
Protocol verantwoord sporten
Naast de landelijk geldende voorschriften en maatregelen en de noodverordening adviseren
we de verenigingen zich te houden aan het protocol 'Verantwoord Sporten'. Dit protocol is
door het NOC*NSF (sportbonden) en de Vereniging Sport en Gemeenten opgesteld. De
inhoud van het protocol is afgestemd met het ministerie van VWS én het RIVM.
Het protocol bevat belangrijke informatie en de meest recente versie hebben wij in de bijlage
toegevoegd. Een heel aantal van jullie hebben waarschijnlijk via jullie sportbond ook al
informatie ontvangen. Wij adviseren dan ook dit protocol na te leven.
Groepsgrootte
Om te voorkomen dat er te veel personen bij elkaar in de buurt komen wordt geadviseerd om
een maximale groepsgrootte van 15 kinderen/personen aan te houden.. Bij kinderen van 0
t/m 12 jaar hoeft hierbij geen rekening worden te houden met de onderlinge afstand van 1.5

meter. Bij de jeugd van 13 t/m 18 jaar en bij sporters ouder dan 18 dient er rekening
gehouden te worden met een minimale onderlinge afstand van 1.5 meter. Dit om de activiteit
beheersbaar te houden op de locatie voor de vereniging en om zo min mogelijk drukte te
krijgen bij het halen en brengen van de kinderen.
Kiss and ride, geen toeschouwers- kijkende ouders
De ouders en/of verzorgers brengen en halen de kinderen op basis van kiss en ride. Het is
dus nadrukkelijk niet de bedoeling dat de ouders en/of verzorgers blijven wachten - kijken.
We adviseren over het parkeren – halen – brengen duidelijke afspraken te maken met de
ouders en/of verzorgers.
Niet-leden
Verenigingen zijn vrij om ook niet-leden van verenigingen te verwelkomen om deel te nemen
aan de sport- en beweegactiviteiten. De vereniging moet daar wel de mogelijkheden faciliteiten - ruimte voor hebben. Het is geheel aan de verenigingen om daar zelf een keuze
in te maken. Hierbij adviseren wij dringend om enkel niet-leden die woonachtig zijn binnen de
gemeente Gemert-Bakel deel te laten nemen aan de activiteiten. Dit om zo min mogelijk
verplaatsing van personen uit andere gebieden te krijgen.
Overlast
In het kader van openbare orde en veiligheid is het niet toegestaan om geluidsinstallaties en
dergelijke te gebruiken. Dit om zo min mogelijk overlast te veroorzaken voor buurtbewoners
gedurende de sport- en beweegactiviteiten. Door (geluid)overlast te veroorzaken kan
groepsvorming ontstaan en zal de goodwill bij buurtbewoners afnemen. Er wordt daarbij dan
al snel niet meer voldaan aan de regels van de Noodverordening of de APV.
Gebruik binnenruimten niet toegestaan
Binnenruimten, kleedkamers, douche en toiletvoorzieningen mogen niet gebruikt worden.
Dus ook niet om te schuilen bij regen.
Corona-coördinator
De richtlijnen vanuit het NOC*NSF en verschillende sportbonden schrijven voor dat het van
belang is om een corona-coördinator aan te stellen binnen de vereniging. Wij raden het dan
ook ten zeerste aan om dit advies op te volgen en deze persoon aan de gemeente kenbaar
te maken via thomas@negen.nl .
Deel jullie activiteiten
Om een goed overzicht te behouden van wat er zich allemaal afspeelt op het gebied van
sport- en bewegen binnen de gemeente, vragen wij jullie om door te geven waar, op welk
tijdstip, met hoeveel personen je welke activiteit gaat uitvoeren. Dit overzicht (bijv. een
weekschema) kan gemaild worden naar thomas@negen.nl . De verenigingen en sport- en
beweegaanbieders zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de geldende
voorschriften en maatregelen en de uitvoering daarvan.
Informatie
Actuele informatie kunnen jullie vinden via de bovengenoemde websites, via jullie
sportbonden en op de website van de gemeente: https://www.gemert-bakel.nl/coronavirus
Bij vragen en opmerkingen kunnen jullie contact opnemen met Thomas Peeters Weem. Hij is
bereikbaar via 06 – 83 20 71 67 en via de mail thomas@negen.nl .

