
23 MEI 2020 SPORTRAAD NOORDWIJK

Beste bestuurders,  
Het coronavirus bezorgt menig verenigingsbestuurder flink wat kopzorgen. Hoe hou je de club 
overeind, nu door de maatregelen de inkomsten stagneren, maar de meeste kosten doorlopen? 
Hoe werf je toch nieuwe (jeugd)leden nu alle evenementen wegvallen? Blijven de huidige leden 
wel lid, nu de sport slechts in beperkte vorm aangeboden kan worden?

Uw vereniging heeft een Coronaprotocol moeten opstellen en indienen bij het Sportloket 
Noordwijk alvorens u de poort weer heeft mogen openen. De Sportambassadeurs van de 
Sportraad hebben inmiddels de meesten van jullie bezocht en de eerste indruk is dat iedereen 
enorm zijn best doet om, onder de geven omstandigheden, er het beste van te maken. Voor de 
ene ‘tak van sport’ of vereniging hebben de gewijzigde omstandigheden een grotere impact dan 
voor de andere.

Als het virus onder controle blijft, kan per 1 september een volgende stap worden gezet; alle 
binnensporten zijn dan weer mogelijk voor alle leeftijden. Sportkantines mogen dan weer open 
en sportwedstrijden kunnen dan plaatsvinden. Echter zoals het er nu naar uitziet, helaas nog 
zonder publiek.

De gemeente denkt graag constructief met u mee om de continuïteit van verenigingen te 
borgen. Daarom adviseren de Sportraad Noordwijk en de gemeente Noordwijk alle 
verenigingen contact te leggen met de beleidsadviseurs van de gemeente, Ferdy Nugteren en 
Nienke van Elk, wanneer er problemen dreigen te / zijn ontstaan als gevolg van de 
coronacrisis. U kunt gebruik maken van de e-mailadressen van Ferdy Nugteren, 
f.nugteren@noordwijk.nl  en Nienke van Elk, n.vanelk@noordwijk.nl

De Sportraad blijft de komende tijd in nauw contact met de 
met wethouder Sjaak van de Berg en beleidsadviseurs staan, 
zodat wij kunnen meedenken en adviseren over uw belangen. 

Blijf gezond en zorg goed voor elkaar.

Rob de Jong, voorzitter Sportraad Noordwijk.
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De Coronaspelregels:

Waar moet de buitensportvereniging/-aanbieder aan 
voldoen: 

• De activiteiten vinden doordeweeks plaats van 15.00 uur tot 
maximaal 22:00 uur en op woensdag van 12.30 tot 
maximaal 22:00 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

• De clubaccommodatie blijft gesloten met uitzondering van de 
sanitaire voorzieningen 

• Sporters komen omgekleed naar de training en douchen 
thuis

• Publiek is niet toegestaan op de trainingsvelden of aan de 
zijlijn

• De trainers en begeleiding dienen herkenbaar te zijn 
(clubkleding / hesje) 

• Beperk het aantal sporters 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 bevindt en deze mag 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 elkaar en 
de sporters 
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                                 Het Sportloket

Elke sportvereniging/-aanbieder die georganiseerde buitensportactiviteiten wil organiseren moet 
een buitensportprotocol in te dienen bij het sportloket van Sportbedrijf Noordwijk via 
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. 

 
Algemeen opnemen in het buitensportprotocol: 

1. Trainingsschema van de buitensportactiviteiten (dagen/tijden/leeftijden) 

2. Locatie van de buitensportactiviteiten 

3. Logistiek plan van in- en uitgang 

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

Let op! 

Het sportloket screent uw protocol alleen op volledigheid, NIET op de inhoud. U blijft te allen tijde 
zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren en handhaven van de sportactiviteiten conform de 
richtlijnen van het RIVM en NOC*NSF! 

De buurtsportcoaches en/of de ambassadeurs van de sportraad Noordwijk zullen uw activiteiten 
steekproefsgewijs bezoeken en zullen hiervoor uw protocol ter hand nemen. Indien een bezoek 
in verband met bepaalde groepen of anderszins niet mogelijk is, kunt u dit melden bij het 
sportloket@sportbedrijfnoordwijk.nl of via telefoonnummer 06-17446473. 
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sport bewust, houd je aan de spelregels,  
zo hebben we samen sportplezier
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Compensatieregelingen:

Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS)

Sportverenigingen en ondernemers in de sport kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep 
op doen op het Noodloket van het ministerie van Economische Zaken. Zij ontvangen dan een 
eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro. 
Er geldt wel een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen. Zo wordt op basis van KVK 
SBI-code gekeken welke ondernemingen een beroep op de regeling kunnen doen. NB: het aantal 
SBI-codes is onlangs verruimd.  Ook moet de te verwachten omzetdaling voor de periode 16 
maart 2020 t/m 15 juni 2020 ten minste €4.000 zijn, net als de te verwachten vaste lasten in 
dezelfde periode. Aanvragen kunnen vanaf vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020 
worden ingediend via www.rvo.nl/tegemoetkomingcorona. Hier vindt u ook meer informatie over 
de voorwaarden.

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid, (NOW-regeling)

De werkgever, die tenminste 20% omzetverlies verwacht, dient de aanvraag in bij het UWV en 
committeert hij zich vooraf aan de verplichting om voor zijn werknemers géén ontslag aan te 
vragen op grond van bedrijfseconomische redenen gedurende de periode waarover hij de 
tegemoetkoming aanvraagt. Hij zal het loon 100% doorbetalen. U vindt hierover meer informatie 
op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-
financiele-regelingen/now/now-hoe-werkt-het

Steunfonds van 110 miljoen voor sportverenigingen

De 110 miljoen euro is opgedeeld in tweeën: negentig miljoen euro gaat naar sportverenigingen, 
waarmee de huur over de periode van 1 maart tot 1 juni kan worden kwijtgescholden. Voor veel 
sportclubs is de huur immers de grootste kostenpost. Deze maatregel komt ruim elfduizend 
sportverenigingen tegemoet. De resterende twintig miljoen gaat naar clubs met een eigen 
accommodatie. Zij hebben in deze tijden te maken met doorlopende lasten en omzetverlies 
omdat de kantines niet draaien. Elk van deze sportverenigingen krijgt een eenmalige 
tegemoetkoming van maximaal 2500 euro. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de 
gemeente: Ferdy Nugteren: f.nugteren@noordwijk.nl  en Nienke van Elk: n.vanelk@noordwijk.nl

Overig

• Versoepeling Aflossingsregels banken en SWS
• Fondsen van grote sportbonden (in ontwikkeling)
• Noodfonds Rabobank
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