
 
 
Beste bestuursleden van sportorganisaties in de gemeente Zandvoort, 
 
Vorige week vrijdag (8 mei) stuurden wij jullie een brief over de versoepelingen van de corona-maatregelen per 
11 mei. Het is geweldig om te zien dat sinds deze week het sportaanbod voor volwassenen ook zo enthousiast 
is opgestart! In deze brief beloofden wij jullie te informeren op het moment dat de nieuwe noodverordening 
was vastgesteld. Deze noodverordening is inmiddels rond. Via onderstaande brief brengen wij jullie op de 
hoogte van de nieuwe noodverordening en aanvullingen op de Q&A.  
 
Nieuwe noodverordening: geen veranderingen in de huidige werkwijze 
De nieuwe noodverordening verbreedt de mogelijkheden voor buitenactiviteiten voor de jeugd t/m 18 jaar. Zo 
is er meer ruimte voor jeugdverenigingen en culturele activiteiten voor kinderen. Daarnaast staat de 
noodverordening voor volwassenen zowel georganiseerde als ongeorganiseerde sporten in de buitenruimte 
toe. Over de maximale grootte van groepen waarin door volwassenen buiten gesport kan worden heeft de 
veiligheidsregio nog geen besluit genomen. Als hier duidelijkheid over is, zullen wij dit communiceren via de 
Q&A’s op de website van Team Sportservice. Tot die tijd is er dus geen maximum aantal genoemd voor een 
groep. Wij gaan ervan uit dat de groepen op basis van de protocollen, veilig en ‘controleerbaar’  te werk zullen 
gaan.  
 
Op dit moment heeft de nieuwe noodverordening verder geen invloed op de werkwijze die we hanteren 
binnen sport. Deze werkwijze verandert dus niet. (Voor de werkwijze verwijzen wij jullie naar de vorige mailing 
van 8 mei jl. en de informatie op de webpagina van Team Sportservice.   
 
Aanvullende informatie in de Q&A/ondersteuningsmogelijkheden 
Wij snappen dat de nieuwe maatregelen nog steeds vragen kunnen oproepen. Op basis van de vragen die de 
afgelopen week zijn gesteld is de laatste versie van de Q&A opnieuw bijgewerkt op de website van Team 
Sportservice. Deze informatie blijven wij de komende periode continue bijwerken.  
Ten slotte willen wij nogmaals benadrukken dat jullie ons, Team Sportservice en SRO kunnen blijven benaderen 
met vragen of knelpunten!  
 
Als er belangrijke nieuwe informatie is, informeren wij jullie opnieuw. Waarschijnlijk zal dat begin juni het geval 
zijn, als er landelijk weer een aantal maatregelen versoepelen en er mogelijk weer aanpassingen op de 
noodverordening komen. Voor nu wensen wij jullie wederom veel plezier en succes toe!  
 
Met vriendelijke groet, 
namens team Jeugd, Onderwijs en Sport van de gemeente Zandvoort,  
  
Conny Laan 
Afdelingsmanager Jeugd, Onderwijs & Sport 
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