
Beste bestuursleden van sportverenigingen in de gemeenten Haarlem en Zandvoort, 

Afgelopen dinsdag heeft het kabinet besloten dat vanaf 29 april kinderen t/m 12 jaar en jeugd tussen 
13-18 jaar onder voorwaarden weer mag sporten. Dat is heel erg fijn! We begrijpen dat u staat te 
trappelen om de activiteiten voor de jeugd weer op te starten.   
 
Tot en met dinsdag 28 april zijn alle huidige maatregelen en de huidige noodverordening nog van 
kracht. De nieuwe situatie geldt dus pas vanaf 29 april.  
 
Met deze brief willen we u alvast informatie bieden over een aantal voorwaarden die gelden in 
Haarlem en Zandvoort. Zo kunt u alvast nadenken over het opstarten van uw activiteiten voor de 
jeugd vanaf 29 april.  
 
Starten met activiteiten: protocol volgen! 

Om veiligheid en gezondheid te waarborgen, is het heel belangrijk dat u vooraf goed nadenkt over 
hoe u de activiteiten binnen uw vereniging organiseert. De omstandigheden zullen heel anders zijn 
dan vóór de coronacrisis. Goede voorbereiding is dus hard nodig!  

Kinderen en jongeren mogen vanaf 29 april georganiseerd buitensporten onder begeleiding. Er 
mogen geen (officiële) wedstrijden worden gespeeld. Samengevat heeft het Rijk de volgende 
voorwaarden meegegeven waarbinnen sportactiviteiten weer op kunnen starten: 

• Kinderen tot en met 12 jaar kunnen samen onder begeleiding buiten sporten.  
• Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, 

maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.  
• Binnensportaccommodaties blijven voor alle groepen gesloten.  
• Topsporters kunnen binnen-en buitentrainingen hervatten, op 1,5 meter afstand. 

Wedstrijden niet toegestaan. Een lijst met Topsporters die van deze mogelijkheid gebruik 
kunnen maken komt beschikbaar via NOC*NSF.  

• Kinderen gaan, waar mogelijk, zelf naar de training. Als dit niet mogelijk is dan halen en 
brengen ouders alleen, zij blijven niet op het terrein aanwezig/kijken.  

• Kantines en kleedkamers blijven dicht, kinderen thuis laten douchen. 

Om u te helpen bij het naleven van deze voorwaarden, stellen de sportbonden vandaag een protocol 
op. Dit protocol vraagt aandacht voor zaken als hygiëne, social distance en organisatie op de club. 
Uw bond zal voor uw sport specifiek nog een aanvulling op het protocol doen. Informatie over het 
protocol vindt u in de loop van vandaag/dit weekend op de website van uw bond of via NOC*NSF.  

U kunt pas starten met uw aangepaste activiteiten vanaf 29 april én indien u een goed plan heeft 
gemaakt op basis van het protocol. De verenigingsadviseurs van Team Sportservice Zandvoort 
kunnen met u meedenken over het naleven van het protocol. Wij vertrouwen erop dat u deze 
voorwaarden goed naleeft, en handhavers zullen dit indien nodig controleren. Het kan dus 
voorkomen dat handhavers naar uw invulling van het protocol vragen.  
 
Openstelling sportparken  

Op 28 april wordt verder gesproken over de noodverordening. Dan wordt duidelijk hoe met o.a. 
handhaving, de opening van sportparken en de openbare ruimte zal worden omgegaan in de nieuwe 
situatie. Wij informeren u zodra deze informatie beschikbaar is. 



Dat betekent dat sportparken de komende dagen nog gesloten blijven. Vanaf 29 april kunt u als 
sportvereniging wel het sportveld betreden. Wel vragen we u de hekken – buiten trainingstijden – 
zoveel mogelijk dicht te houden.  
 
Q & A 

We hebben de afgelopen dagen veel vragen ontvangen over de voorwaarden en praktische zaken ter 
voorbereiding op de opstart van activiteiten. Fijn dat u ons heeft weten te vinden! Alle vragen, 
inclusief de antwoorden, zijn terug te vinden in de Q & A in de bijlage. In de Q & A is ook meer 
informatie over de situatie van binnensportverenigingen opgenomen. De Q & A wordt ook de 
komende weken continu bijgewerkt op de pagina over Corona van Team Sportservice Zandvoort 
(https://jouw.teamsportservice.nl/zandvoort/nieuws/). Zo kunt u zich alvast voorbereiden op de 
opstart van de activiteiten vanaf 29 april.  
 
De komende tijd vraagt om flexibiliteit, samenwerking en afstemming 

Het opstarten vraagt om samenwerking, discipline in het naleven van de protocollen, en flexibiliteit. 
Uiteraard doen we dit samen: samen met u als vereniging, onze inwoners, Team Sportservice 
Zandvoort, SRO en de gemeente (team Sport, de handhavers). Het is van belang om een goed beeld 
te krijgen van de groepen die weer activiteiten oppakken. Handhavers zullen daarom mogelijk met u 
in gesprek gaan om een goed beeld te krijgen van de situatie en kunnen ook met u meedenken over 
wat er mogelijk is. We horen het graag van u als u nog vragen heeft of ergens tegenaan loopt. U kunt 
hiervoor ook terecht bij de verenigingsadviseurs van Team Sportservice Zandvoort.  
 
Voor nu wensen we u heel veel succes en plezier bij het opmaken van de plannen voor het opstarten 
van uw activiteiten! U ontvangt in de loop van volgende week opnieuw aanvullende informatie van 
ons.  
 

Met vriendelijke groet, 

namens team Jeugd, Onderwijs en Sport van de gemeente Haarlem en Zandvoort, 

 

Conny Laan 

Afdelingsmanager Jeugd, Onderwijs & Sport 
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