
  

 

 
Aan de besturen van de Noordwijkse sportverenigingen/-aanbieders  
 
 
 
Noordwijk, 28 april 2020 
 
 
Uw brief van  : 28-04-2020 
Zaaknummer : 26319 
Behandeld door : Ferdy Nugteren 
Verzenddatum : 28-04-2020 
Onderwerp : Sport tijdens Corona 
 
 
 
Beste bestuursleden, 
 
 
Vanaf 29 april a.s. mogen kinderen / jongeren tot en met 18 jaar ook in Noordwijk weer 
georganiseerd buiten sporten onder begeleiding. Alleen trainingen zijn toegestaan, wedstrijden,  
competities en toernooien blijven verboden. Voor volwassenen blijft gelden dat georganiseerde 
sporttrainingen niet mogen plaatsvinden en er geen wedstrijden mogen worden gespeeld. Deze 
beperkte heropening van sportvelden-/parken is voorlopig tot 20 mei 2020. Waarom deze beperkte 
heropening van sportvelden/- parken? Zie de toelichting in de Q&A van de Rijksoverheid: Q&A sport.  
 
Om de nieuwe maatregelen op een gestructureerde wijze te kunnen laten verlopen, met 
inachtneming van de regels van het RIVM, heeft de gemeente kaders geformuleerd waar u zich als 
sportvereniging/-aanbieder aan dient te houden. De kaders van de gemeente zijn gebaseerd op de 
richtlijnen van NOC*NSF, die wij u op 24 april hebben toegestuurd. 
 
Waar moet de buitensportvereniging/-aanbieder aan voldoen 
 
Leeftijdscategorie 4 tot en met 12 jaar (basisschoolkinderen) 
 

- De activiteiten vinden doordeweeks plaats van 15.00 uur tot maximaal 20.30 uur en op 
woensdag van 12.30 tot maximaal 20.30 uur; 

- De activiteiten vinden in het weekend plaats van 09:00 uur tot maximaal 17:00 uur; 

- Trainingen zijn niet aansluitend op elkaar, hier zit ruim voldoende tijd tussen de eindtijd en 
starttijd van de training, om zo min mogelijk ouders/verzorgers met elkaar in contact te laten 
komen; 

- De clubaccommodatie blijft gesloten met uitzondering van de sanitaire voorzieningen;  

- Kinderen komen omgekleed naar de training en douchen thuis; 

- Ouders / verzorgers zijn niet toegestaan op de trainingsvelden of aan de zijlijn; 

- Voor kinderen die gebracht/gehaald worden geldt dat ouders/verzorgers niet mee mogen 
lopen naar het trainingsveld(en);  

- De trainers en begeleiding dienen herkenbaar te zijn (clubkleding / hesje); 
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- Beperk het aantal kinderen per veld / baan om voldoende afstand te creëren tussen de 
teams en de trainers/begeleiders;  

- Op de accommodatie of in de openbare ruimte is een coördinator aanwezig die 
aanspreekpunt is voor de locatie en voor de gemeente; 

- EHBO materialen is te allen tijde beschikbaar en bij de locatie coördinator is bekend waar 
zich de dichts bij zijnde AED zich bevindt) en deze niet achter slot en grendel zitten; 

- Corona-verantwoordelijken worden aangesteld waarvan er altijd één herkenbaar aanwezig is 
(bijv. met hesje);  

- Trainers/begeleiders houden 1,5 meter afstand tot de kinderen. 
  
Leeftijdscategorie 13 tot en met 18 jaar (kinderen voortgezet onderwijs) 
 

- De activiteiten vinden doordeweeks plaats van 15:00 uur tot maximaal 20:30 uur; 

- De activiteiten vinden in het weekend plaats van 09:00 uur tot maximaal 17:00; 

- De activiteiten dienen plaats te vinden met inachtneming van 1,5 meter afstandsnorm; 

- Trainingen zijn niet aansluitend op elkaar, hier zit ruim voldoenden tijd tussen de eindtijd en 
starttijd van de training, om zo min mogelijk ouders/verzorgers met elkaar in contact te laten 
komen; 

- De clubaccommodatie blijft gesloten met uitzondering van de sanitaire voorzieningen;  

- Kinderen komen omgekleed naar de training en douchen thuis; 

- Ouders / verzorgers zijn niet toegestaan op de trainingslocatie, ook niet aan de zijlijn of op 
een geringe afstand; 

- De trainers en begeleiders dienen herkenbaar te zijn (clubkleding / hesje); 

- Beperk het aantal jongeren per veld/baan/locatie om voldoende afstand te creëren tussen 
de teams en de trainers/begeleiders (gebruik advies/protocol van uw eigen sportbond indien 
van toepassing); 

- Het materiaal waarmee wordt gesport, wordt voor zover mogelijk, na iedere training door de 
sportvereniging/-aanbieder schoongemaakt. 

- Op de accommodatie of in de openbare ruimte is een coördinator aanwezig die 
aanspreekpunt is voor de locatie en voor de gemeente; 

- EHBO materialen is te allen tijde beschikbaar en bij de locatie coördinator is bekend waar 
zich de dichts bij zijnde AED zich bevindt) en deze niet achter slot en grendel zitten; 

- Corona-verantwoordelijken worden aangesteld waarvan er altijd één herkenbaar aanwezig is 
(bijv. met hesje);  

- zorg op de accommodatie/het terrein voor een duidelijke routing zodat personen elkaar zo 
min mogelijk passeren bij het betreden of verlaten van de accommodatie. Houd de 1,5 meter 
onderlinge afstand in acht; 

- Trainers/begeleiders houden 1,5 meter afstand tot de kinderen 
 
Voor de sport specifieke invulling zie de richtlijnen van de sportbonden via www.nocnsf.nl 
 
Toestemming nodig om te kunnen starten met de buitensport activiteiten 
Elke sportvereniging/-aanbieder die georganiseerde buitensportactiviteiten wil organiseren dient een 
buitensportprotocol in te dienen bij het sportloket van Sportbedrijf Noordwijk via 
sportloket@sportbedrijfnoordwijk.nl. Het sportloket, bestaande uit voornamelijk buurtsportcoaches, 
fungeert in deze opstartfase als het lokale schakelpunt en biedt u indien gewenst de nodige 
ondersteuning. Het buitensportprotocol dient te voldoen aan de kaders genoemd in deze brief en de 

https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf_protocol_a4.pdf


 

Pagina 3 van 4 

richtlijnen van het RIVM en NOC*NSF.  
 
Gebruik kunstgras 
Houd u er s.v.p. rekening mee dat de meeste grasvelden nog in groot onderhoud zijn. Richt u zoveel 
mogelijk op het gebruik van de beschikbare kunstgrasvelden. Daarnaast vinden op de sportparken 
Lageweg en Boekhorst grote bouwwerkzaamheden plaats. De gemeente informeert de verenigingen 
tijdig over deze werkzaamheden en of de sportactiviteiten al dan niet door kunnen gaan. 
  
Niet leden  
Sporten en bewegen is belangrijk, juist voor kinderen en jongeren. Maar niet alle jeugdigen zijn lid 
van een vereniging. Daarom vragen we u na te denken over hoe uw vereniging jeugdige niet-leden 
kan betrekken bij de trainingen die u aanbiedt. De buurtsportcoaches kunnen u hierbij 
ondersteunen. 
 
Algemeen opnemen in het buitensportprotocol: 

1. Trainingsschema van de buitensportactiviteiten (dagen/tijden/leeftijden) 
2. Locatie van de buitensportactiviteiten 
3. Logistiek plan t.a.v. brengen en halen van kinderen en begeleiden van kinderen 
4. Organisatiemaatregelen rondom de trainingen/sportactiviteiten  
5. Hygiëne en nood maatregelen voor, tijdens en na de trainingen/activiteiten (o.a. voor 

sanitaire voorzieningen/EHBO/AED) 
6. Contactpersoon coördinator buitensport activiteiten in Coronatijd 
7. Evt. overige maatregelen 

 
De buitensportprotocollen kunt u sturen naar sportloket@sportbedrijfnoordwijk.nl  
 
Indien u hier nog vragen over heeft kunt u bellen met telefoonnummer 06-17446473 van het 
sportloket, u krijgt een van de buurtsportcoaches aan de telefoon. 
 
De buurtsportcoaches zien de verenigingsprotocollen graag tegemoet. Wanneer er aanleiding toe is 
zullen de buurtsportcoaches contact met u opnemen over uw buitensportprotocol. Voldoet het 
buitensportprotocol dan ontvangt u zo spoedig mogelijk van het Sportbedrijf Noordwijk een “GO” 
om van start te gaan met de buitensportactiviteiten.  
 
Leisure activiteiten 
Leisure buitensportactiviteiten zoals midgetgolf en commerciële strandactiviteiten kunnen 
vooralsnog nog niet in Noordwijk van start gaan. Dit om de verkeersstromen zoveel mogelijk te 
beperken. In eerste instantie kunnen hierom alleen de sportverenigingen-/sportaanbieders met een 
bestaand ledenbestand van start gaan.  
 
Samenwerking, sportiviteit en social distance 
Wij verwachten in het naleven van de regels dat u als sportvereniging/-aanbieder de 
verantwoordelijkheid neemt. En dat u de gezondheid van de kinderen, de trainers en de ouders te 
allen tijde vooropstelt. Vanuit de gemeente gaan BOA’s toezicht houden op het naleven van het 
georganiseerd buiten sporten in Coronatijd.   
 
 

mailto:sportloket@sportbedrijfnoordwijk.nl
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Voor sportverenigingen/-aanbieders geldt dat de activiteiten niet in binnensportaccommodaties 
kunnen plaatsvinden. Dat betekent dat sommige sportverenigingen/-aanbieders een beroep gaan 
doen op de buitensportaccommodaties en andere locaties in de openbare ruimte. Wij vragen de 
buitensportverenigingen hier in hun protocol rekening mee te houden als het gaat om het bieden 
van ruimte op de sportlocaties voor activiteiten van de binnensportvereniging/-aanbieder, 
sportscholen en/of buurtsport.  
Daarnaast vragen wij u als sportvereniging/-aanbieder om bepaalde trainingen open te stellen voor 
kinderen die geen lid zijn van uw organisatie. U kunt de buurtsportcoach via 
sportloket@sportbedrijfnoordwijk.nl of via telefoonnummer 0617446473 raadplegen om invulling te 
geven aan deze vraag.  
 
Nieuwe situatie vergt flexibiliteit, discipline en afstemming 
Voor iedereen is dit een nieuwe situatie, een nieuwe werkelijkheid. Dit vergt flexibiliteit en discipline. 
Mochten er in de loop van de tijd (tot 20 mei) andere inzichten komen dan melden wij u dit. Mogelijk 
kan de nieuwe noodverordening van veiligheidsregio Hollands Midden andere wettelijke kaders met 
zich meebrengen. Hiervan brengen wij u dan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Ook andersom, als u 
ergens tegenaan loopt, neemt u dan contact met de buurtsportcoaches. 
 

Heel veel succes met het weer opstarten van uw sportactiviteiten in de komende periode! 

 

Hoogachtend, 
 
De burgemeester van Noordwijk, 
 
 
 
Mw. W.J.A. Verkleij 
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