
Beste bestuursleden van sportorganisaties in de gemeenten Haarlem en Zandvoort, 
  
Afgelopen vrijdag (24 april) informeerden we u in een brief over de start van uw sportactiviteiten voor de jeugd 
per 29 april. Het is inmiddels zover: de nieuwe maatregelen gaan in, de jeugd kan weer buiten sporten! We 
hopen dat de brief en de informatie van de NOC*NSF en Team Sportservice Zandvoort u hebben geholpen om 
alvast de eerste plannen te maken voor de openstelling. Misschien bent u zelfs al van start gegaan.  
Zoals aangegeven in de vorige mail, informeren we u vandaag opnieuw over aanvullende maatregelen, 
afspraken met handhaving en mogelijkheden voor communicatie op uw sportcomplex.  
  
Aanvullende maatregel: aanleveren van uw protocol 
Vrijdag gaven we aan dat u kunt starten met de activiteiten indien u een goed plan heeft gemaakt op basis van 
het protocol. Inmiddels is het protocol ‘ Verantwoord Sporten’ gepubliceerd (u vindt deze hier), en hebben 
sportbonden een sport-specifieke vertaling gemaakt van dit algemene protocol (zie de site van uw bond).  
Deze voorwaarde voor het starten met de activiteiten geldt nog steeds: u kunt pas starten indien u een 
protocol heeft opgesteld. De gemeenten Haarlem en Zandvoort controleren uw protocollen echter niet 
inhoudelijk; we vertrouwen erop dat u op een veilige en gezonde manier handelt en zien dat ook als de 
verantwoordelijkheid van de vereniging.  
Ondanks dat we uw protocol niet inhoudelijk checken, willen de gemeenten wel graag zien dat u erover heeft 
nagedacht. Daarnaast is er wel inzicht nodig in de hoeveelheid activiteiten die worden aangeboden en op 
welke plekken dat gebeurt. Ook willen we weten of u aanbod heeft voor niet-leden van uw vereniging.  
Zo kunnen we vraag en aanbod in Haarlem en Zandvoort goed met elkaar matchen.  
  
Daarom zijn de volgende stappen nodig om op een juiste wijze activiteiten te kunnen opstarten: 

• U maakt een protocol voor het veilig en gezond opstarten van uw activiteiten volgens de richtlijnen 
van het NOC*NSF (Verantwoord Sporten, klik hier), of de richtlijnen van uw bond. U neemt in uw 
protocol ook de tijdslots op waarop u op sportcomplexen of in de openbare ruimte aanwezig bent en 
of u aanbod heeft voor niet-leden van uw vereniging. Geef daarbij ook een centraal aanspreekpersoon 
voor uw sportorganisatie op. Team Sportservice Zandvoort kan u hierbij helpen en heeft ook goede 
voorbeelden beschikbaar; 

• U stuurt uw protocol op naar de verenigingsadviseur Wouter van der Vegt (06 2415 3789) van Team 
Sportservice Zandvoort; 

• Zij sturen u een ontvangstbevestiging en mogelijk nog een aanvullende vraag of opmerking; 

• Als u de ontvangstbevestiging hebt ontvangen, kunt u starten met uw activiteiten. 
Het is begrijpelijk dat u bij het opstarten van uw activiteiten mogelijk tegen een aantal zaken aanloopt. De hele 
situatie is immers nieuw. We willen benadrukken dat we, samen met partners, Team Sportservice Zandvoort en 
SRO heel graag met u meedenken en dat u bij ons terecht kunt met vragen of opmerkingen. Samen leren we 
van de successen of fouten!  
  
Sportparken en handhaving 
Binnenkort wordt er een besluit genomen over het al dan niet opnieuw openbaar toegankelijk maken van de 
sportvelden. Voorlopig vragen we u nog om de hekken te sluiten nadat u de activiteiten op het sportcomplex 
heeft voltooid. Zo houden we de sportparken, waar mogelijk, gesloten. Dit doen we om de instroom op de 
velden voorlopig zoveel mogelijk te kunnen controleren. We informeren u als hierover andere keuzes worden 
gemaakt. Het kan voorkomen dat handhaving bij een bezoek naar uw protocol vraagt. Zij zullen echter wel 
eerst altijd met u in gesprek gaan. Daarnaast gaat handhaving uit van de nieuwe noodverordening. Deze wijkt 
op de belangrijkste onderdelen echter niet af van de eerdere noodverordening, er vinden dan ook geen 
belangrijke wijzigingen plaats.  
De gemeente wil het gebruik van de buitensportaccommodaties zoveel mogelijk stimuleren. Daarom kan er op 
de uren dat u geen activiteiten heeft toestemming aan anderen gegeven worden om begeleid en gecontroleerd 
sporten door jongeren mogelijk te maken. Daarover zullen dan in overleg met de contactpersoon van uw 
vereniging/accommodatie nadere afspraken worden gemaakt. 
  
Mogelijkheden voor communicatie 
Wilt u starten met de activiteiten op het sportpark en bent u op zoek naar bebording/posters en flyers voor op 
uw sportcomplex? Via de site https://nocnsf.nl/sportprotocol zijn verschillende formats beschikbaar. Ook zijn 
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er verschillende sportbonden die zelf nog een eigen draai hebben gegeven aan de posters, deze vind je op de 
site van de sportbond.  
Daarnaast kunnen de gemeenten Haarlem en Zandvoort cirkels plaatsen op de grond met milieuvriendelijke 
krijtsjablonen. Dit kan op plekken waar veel mensen komen, bijvoorbeeld de plek waar verenigingsleden als 
eerste aankomen bij het veld. De cirkels wijzen mensen op de 1,5 meter afstand. Als u interesse heeft, kunt u 
uw verzoek kenbaar maken via communicatie@haarlem.nl. Doe dit liefst zo snel mogelijk.  
  
Andere belangrijke informatie vindt u in de Q&A die in de bijlage en op de websites van Team Sportservice is 
gepubliceerd. Daar vindt u onder andere ook informatie over sporten in de openbare ruimte, sporten voor niet-
leden en praktische zaken op de sportcomplexen. Deze Q&A zal de komende periode continu worden 
bijgewerkt.  
Als er nieuwe informatie beschikbaar is, zullen we u uiteraard op de hoogte stellen. Voor nu wensen we u 
opnieuw heel veel plezier en succes toe de komende periode!   
  
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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