
   
Beste allemaal, 
 
De afgelopen weken zijn we allemaal, met aanpassingen, weer aan de slag gegaan met trainingen en 
wedstrijden. Gelukkig maar. Duizenden lachende en zwetende gezichten zijn daardoor weer 
wekelijks op de verschillende accommodaties te zien. Op diverse plaatsen zijn zelfs al weer 
sporttoernooien georganiseerd. Helaas zijn echter de zorgen rondom het Corona-virus weer 
toegenomen. Het Rijk, en vervolgens onze Veiligheidsregio, heeft daarom enkele maatregelen 
genomen om de verdere verspreiding verder tegen te gaan. De sportsector ontkomt natuurlijk niet 
aan haar bijdrage aan deze maatregelen. Via deze mail wil ik jullie daarom aangeven wat jullie rol bij 
deze nieuwe stap is. 
 
De nieuwe noodverordening, die je in de bijlage aan treft, voorziet in twee zaken waar ik nu even 
extra aandacht voor wil vragen: 

1) Men heeft graag dat alle accommodaties die meer dan 50 personen tegelijk bevatten 
melding moeten maken van dit feit. Sporters tellen niet mee zo lang ze aan het sporten zijn 
niet mee, maar zodra ze ‘vrij’ rondlopen wel. Voor velen van jullie geldt dat dit voor diverse 
dagen in week op gaat, en dat voor de komende maanden. Om te voorkomen dat je 100x 
een melding moet maken hebben we een online formulier gemaakt, dat je als clubs kan 
invullen voor de rest van het kalenderjaar. Het invullen zal ongeveer een minuut in beslag 
nemen. Het betreft slechts een melding, het invullen heeft geen gevolgen voor het wel of 
niet mogen sporten. Het is slechts ter inventarisatie. Vul dus vooral snel de lijst in, better safe 
than sorry. De link voor de deze meldingen tref je hier: 
https://nl.surveymonkey.com/r/L7WKF9F  
 

2) Het is zowel buiten als binnen NIET toegestaan om met meer dan 50 personen aan een 
gezelschap deel te nemen. Een gezelschap is een groep mensen die samen komen met een 
doel, bijvoorbeeld het vieren van een huwelijk, verjaardag of jubileum. Als daar zich mensen 
(spontaan) bij aansluiten, horen zij ook bij dat gezelschap. Meer informatie over wat wordt 
verstaan onder een gezelschap kunt u vinden op de pagina van de rijksoverheid.  

 
 
Daarnaast, specifiek voor de indoorsportverenigingen is er gekeken naar de ventilatie van de 
accommodaties van Sportfondsen/Sportplaza. Alle sporthallen en sportzalen hebben mechanische 
ventilatie, welke enkel gebruikt maakt van verse buitenlucht en dus niet van oude lucht die weer 
rondgepompt wordt. Helaas geldt dit niet voor de gymzalen, daar is deze ventilatie niet aanwezig. 
Sportfondsen heeft samen met de onderhoudsmensen van de gemeente ervoor gezorgd dat alle 
ramen van de gymzalen weer open kunnen, zodat ook hier met verse buitenlucht geventileerd kan 
worden. Wij verwachten hiermee alle accommodaties verantwoord te kunnen openen en door jullie 
te kunnen laten gebruiken.  
 
Mochten er nog vragen zijn, dan verneem ik graag van jullie. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Maurits van Tubergen Lotgering 
Gemeente Haarlemmermeer 
 
Cluster Samenleving, Sport en Cultuur 
Senior Beleidsadviseur Sport 
 
Postbus 250, 2130 AG  HOOFDDORP 
06-13831416 

https://nl.surveymonkey.com/r/L7WKF9F
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/lokale-maatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus/maximum-aantal-personen-in-een-gezelschap


   
 


