Beste sportaanbieders in Zandvoort,
Na alle versoepelingen van de corona-maatregelen in de afgelopen maanden, bracht de persconferentie van
Rutte deze week écht heel goed nieuws. We mogen weer binnensporten, wat drinken in de kantine én
wedstrijden organiseren! Ontzettend fijn dat dit allemaal weer is toegestaan!
De meest recente informatie over de versoepelingen voor sport vind je in deze link. In onderstaand bericht
geven we aan welke gevolgen de versoepelingen hebben voor de werkwijze in Zandvoort:
Starten als binnensport? Werken volgens het protocol!
Ben je een binnensportvereniging of – organisatie? Dan geldt dezelfde werkwijze als we eerder hebben
gehanteerd voor de buitensportverenigingen:
• Maak een protocol voor het veilig en gezond opstarten van de activiteiten volgens de richtlijnen van
het NOC*NSF (Verantwoord Sporten, klik hier). Deze is op 26 juni aangepast naar de informatie uit de
persconferentie van 24 juni jl. Team Sportservice kan hierbij helpen en heeft ook goede voorbeelden
beschikbaar. Zoals ook bij de buitensporten geldt, checken we het protocol niet op inhoud, maar
vinden we het belangrijk om te zien dat erover is nagedacht. Ook kan handhaving vragen naar een
protocol.
• Is tussen 29 april en nu al een protocol opgestuurd? Dan hoeft geen nieuwe protocol gemaakt te
worden. Stuur dan enkel aanpassingen op het reeds aangeboden protocol.
• Stuur het protocol op naar de verenigingsadviseur van Team Sportservice via Wouter van der Vegt
wvandervegt@teamsportservice.nl.
• Je ontvangt een ontvangstbevestiging en mogelijk nog een aanvullende vraag of opmerking;
• Handhavers van de gemeente kunnen bij een bezoek vragen naar het protocol, maar zullen altijd eerst
in gesprek gaan als er aanpassingen gedaan moeten worden.
Heropening van sportcomplexen voor inwoners
Gedurende de afgelopen periode zijn alle sportcomplexen (buiten gebruik van verenigingen, scholen en
buurtsportcoaches) afgesloten geweest voor inwoners/publiek. Bij elk sportcomplex hangt een geel bord dat
aangeeft dat het terrein verboden toegang is. Nu we weer zoveel mogelijk teruggaan naar de normale situatie
en er ook weer publiek aanwezig mag zijn op de sportcomplexen, is het niet nodig om dit verbod per 1 juli te
handhaven. De sportcomplexen worden weer opengesteld. Belangrijk uitgangspunt blijft wel dat men de 1,5
meter afstand regel in acht blijft nemen. Deze regel geldt niet tijdens het sporten en voor de jeugd tot en met
18 jaar onderling. Na 22 uur ’s avonds zal een aantal sportcomplexen wél worden gesloten.
Overlast
Indien je tijdens de trainingen/wedstrijden overlast ervaart van andere bezoekers van het complex, dan kun je
hier (net als voor corona) deze mensen vriendelijk op aanspreken. Wordt dat vervelend, dan is er altijd de
mogelijkheid om een melding te maken bij handhaving. Buiten trainingstijden ben je als vereniging niet
verantwoordelijk voor alles wat er op het sportveld gebeurt. Over de voor- en nadelen van dit opensportparkbeleid op de lange termijn (inclusief de aanpak van vandalisme) gaat de gemeente nog in gesprek met
de Sportraad en Team Sportservice.
Q&A en aanvullende vragen
In de bijlage vind je de laatste versie van de Q&A. Daarin zullen we ook eventuele veranderingen n.a.v. de
noodverordening opnemen, die naar verwachting op 29 juni verschijnt. Heb je naar aanleiding van deze
informatie of die van de Rijksoverheid nog vragen? Neem dan gerust contact op met de gemeente of de
verenigingsadviseur van Team Sportservice! De Q&A wordt wekelijks bijgewerkt op de site van Team
Sportservice. Daar vind je altijd de meest recente versie.
Met vriendelijke groet,
Team Sport van de gemeenten Haarlem/Zandvoort

