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Onderwerp Aanvullende maatregelen opening sportaccommodaties

Geachte heer, mevrouw,

Vanaf woensdag 29 april geldt er een nieuwe regelgeving aangaande het opstarten van 
sportaanbod voor kinderen t/m 12 jaar en jongeren t/m 18 jaar. Sportaanbieders die via hun 
bond lid zijn van NOC*NSF mogen onder strikte voorwaarden weer beginnen met het 
aanbieden van sportactiviteiten op hun eigen terrein. We stuurden u hier op vrijdag 24 april al 
een brief over, middels deze brief voorzien we u van aanvullende informatie. 

NOC*NSF en de sportbonden hebben in overleg met het RIVM een sportprotocol opgesteld 
waarin omschreven staat hoe het sportaanbod er vanaf de openstelling uit dient te zien. Het 
gaat daarbij niet om specifieke oefenvormen, maar om gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 
die getroffen moeten worden. Enkel wanneer deze voorwaarden worden ingevuld is het 
mogelijk om te starten met de jeugdtrainingen. Lees dit protocol daarom goed door en maak 
een speciaal op uw situatie toegeschreven versie. Op deze manier weten alle betrokken wat er 
van hen verwacht wordt. Op de site https://nocnsf.nl/sportprotocol treft u naast allerlei tips en 
het protocol ook een grote hoeveelheid borden en posters die u kunt ophangen op en rondom 
uw accommodatie.

Aanvragen toestemming
We ontvangen graag uw plannen. Stuur ons zo snel mogelijk jullie protocol, met daarin de naam 
en contactgegevens (e-mail en telefoonnummer) van uw corona-contactpersoon en de lijst met 
sportactiviteiten (locatie, dagen, tijden, groepen). Het landelijke protocol is niet slechts een 
suggestie, het is een harde eis aan het aanbod. De bovenstaande informatie kan gestuurd 
worden naar corona-sport@haarlemmermeer.nl. Wij gaan uit van uw eigen 
verantwoordelijkheid en toetsen uw protocol op hoofdlijnen op basis van het sportprotocol van 
NOC*NSF. Indien akkoord, ontvangt u van ons toestemming voor de openstelling van uw 
accommodatie en/of uitvoer van uw activiteiten.
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De handhaving die voortvloeit uit de noodverordening ligt in handen van het lokaal gezag, maar 
voorkomen moet worden dat dit gezag daadwerkelijk moet optreden. Deze 
verantwoordelijkheid ligt bij u als sportaanbieder. Controle op overtreding van de maatregelen 
zal regelmatig plaatsvinden, al dan niet op basis van meldingen aan handhaving of politie. Bij 
overtreding van de maatregelen volgt, na waarschuwing, een boete van €4000,-.

Het gebruiken van de openbare ruimte voor georganiseerde activiteiten is tot nadere 
berichtgeving niet toegestaan. Uiterlijk eind deze week wordt een nieuwe Noodverordening
voor de veiligheidsregio Kennemerland verwacht, naar aanleiding waarvan de gemeente 
nieuwe spelregels zal opstellen voor het gebruik van de openbare ruimte. Zo gauw als hier meer 
over bekend is, zullen wij u hierover informeren.

Wanneer u niet de beschikking heeft over een eigen buitensportaccommodatie, en toch snel 
van start wilt gaan, kunt u contact opnemen met Team Sportservice. Zij verlenen onder andere 
ondersteuning bij het aangaan van een samenwerking met een sportaanbieder die wel een 
eigen accommodatie heeft. Tevens is op de site van Team Sportservice de laatste informatie 
over de openstelling van de sportparken te vinden. U kunt uw vragen aan Team Sportservice 
stellen via dit formulier: https://jouw.teamsportservice.nl/haarlemmermeer/contact/

We wensen u veel succes met het weer opstarten van sportaanbod voor de jeugd.

Met vriendelijke groet,

Annemariecke Schneider
Clustermanager Samenleving, Sport en Cultuur


