Geachte bestuurders van de sportverenigingen in Neder-Betuwe,
Hopelijk is uw vereniging het nieuwe sportseizoen goed gestart, ondanks dat het anders dan
anders is vanwege de geldende coronamaatregelen. Wij hebben de afgelopen tijd gemerkt dat de
coronamaatregelen veel van de sportverenigingen vragen. We merken dat u zich inspant om te
zorgen dat er veilig gesport kan worden. We waarderen uw inzet.
In de afgelopen weken liet het kabinet ons weten dat het niet goed gaat met de ontwikkelingen
rond het coronavirus in ons land. Om ervoor te zorgen dat de sportzaal, het veld en de kantine
open kunnen blijven en we niet weer terug bij af zijn, heeft het kabinet benadrukt dat iedereen
zich aan de geldende maatregelen moet houden. Dit moeten we met elkaar doen. Daarom sturen
we u deze brief, waarin nogmaals aandacht wordt gevraagd voor en informatie wordt gegeven over
de geldende coronamaatregelen voor sportverenigingen.
Anderhalve meter afstand
Alleen samen zorgen we ervoor dat we kunnen blijven sporten en gebruik maken van de
accommodaties. Daarom is het belangrijk om vanaf 18 jaar, voor en na het sporten, 1,5 meter
afstand te houden. Sportverenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor naleving van de
coronamaatregelen en daarmee ook voor naleving van de 1,5 meter afstand. De handhavers
hebben de afgelopen periode geconstateerd dat de 1,5 meter afstand niet altijd in acht wordt
genomen op sportaccommodaties. Daarom vragen we daar hierbij extra aandacht voor en geven
we het volgende mee:
- Denk onder meer aan looproutes.
- Maak zichtbaar dat men voor en na het sporten 1,5 meter afstand moet houden.
- Wijs mensen, bijvoorbeeld langs de lijn of op de tribune, op de 1,5 meter afstand.
Volg de basisregels
Het is belangrijk dat we allemaal de basisregels blijven volgen. Naast het houden van 1,5 meter
afstand gelden de volgende basisregels voor iedereen:
- Heeft u klachten? Blijf dan thuis en laat u direct testen.
- Bent u ook benauwd en/of heeft u koorts? Dan blijven alle huisgenoten ook thuis.
- Vermijd te drukke plekken.
- Was vaak uw handen.
- Hoest en nies in de ellenboog.
Specifieke maatregelen ten aanzien van sport(accommodaties)
Er zijn specifieke regels rondom bijvoorbeeld stemgebruik/schreeuwen langs de lijn, maar ook
voor het gebruik van kleedruimtes et cetera. Deze informatie, en ook informatie over wedstrijden
en toernooien, is te vinden op:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijksleven/sport. Meer informatie en veelgestelde vragen over het Coronavirus en sport zijn ook te
vinden via de website van NOC*NSF:
https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgesteldevragen. Op deze website zijn ook checklists en hulpmiddelen voor sportverenigingen te vinden.
Richtlijnen rondom de openstelling van binnensportaccommodaties
Daarnaast hebben we eerder vanuit de gemeente al de richtlijnen rondom de openstelling van
binnensportaccommodaties in Neder-Betuwe gedeeld met gebruikers en huurders. Deze zijn nog
altijd van kracht. Met deze brief vragen we ook hier nogmaals aandacht voor.
In de kantine
In de sportkantine, op het terras en in het clubgebouw zijn de richtlijnen en protocollen vanuit de
Koninklijke Horeca Nederland van toepassing. Dat betekent onder meer:
- Anderhalve meter afstand voor bezoekers van 18 jaar en ouder (uitzondering hierop
vormen mensen die een gezamenlijke huishouding vormen).
- Gezondheidscheck doen.

-

Registreren van bezoekers.
Placeren van bezoekers (bezoekers hebben een vaste zitplaats).

Heeft u vragen?
Voor vragen over binnensportaccommodaties kunt u contact opnemen met Gemeente NederBetuwe via gebouwenbeheer@nederbetuwe.nl. Voor overige vragen kunt u contact opnemen via
sportenbewegen@nederbetuwe.nl. We denken graag met u mee, zodat we veilig en gezond
kunnen blijven sporten in Neder-Betuwe.
Met vriendelijke groet,
Gemeente Neder-Betuwe

