Sport & Bewegen in Noardeast-Fryslân en Dantumadiel
vanaf 29 april 2020
Het kabinet heeft op 21 april jl. besloten om kinderen en jongeren vanaf 29 april ruimte te geven voor
georganiseerde buitensport en -spel (geen officiële wedstrijden). Dat betekent dat:
•
•

Kinderen tot en met 12 jaar onder begeleiding samen buiten kunnen sporten.
Jongeren van 13 tot en met 18 jaar onder begeleiding buiten met elkaar mogen sporten, maar dan
met 1,5 meter afstand ertussen.
Er komt nu dus voorzichtig ruimte. Ruimte voor kinderen en jongeren die hun sport en spel missen.
Dat is de verdienste van ons allemaal: omdat we ons aan de maatregelen houden, kunnen we kleine
stapjes zetten. Toch kan het ook vragen oproepen. Bij kinderen en jongeren, hun ouders/verzorgers,
sportverenigingen en andere partijen die sport en spel organiseren voor kinderen en jongeren. In deze
brief geven wij graag duidelijkheid over de aanvullende regels die wij als gemeenten tot nader order
hebben vastgesteld.
Aanvullende regels
De gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel volgen allereerst de richtlijnen van het RIVM en de
regels vanuit de nieuwe noodverordening (COVID-Fryslân 29-04). Daarnaast zijn er nog de volgende
aanvullende regels en aandachtspunten:
Alle georganiseerde buitensportactiviteiten voor kinderen t/m 18 jaar
• Veiligheid en hygiëne staan voorop: hou 1,5 meter afstand en was regelmatig uw handen,
zorg voor een schone sportomgeving en sportattributen.
• Het advies is om een groepsgrootte van maximaal 15 deelnemers per leider/trainer aan te
houden. Het is wel mogelijk om een voetbalschool te organiseren in circuittraining. Als er maar
voldoende toezicht is.
• Bij iedere activiteit moet iemand aanwezig zijn met een EHBO-diploma en er moet een EHBOdoos aanwezig zijn.
• De sportverenigingen en andere partijen zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor
toezicht en handhaving tijdens de door hun georganiseerde activiteit(en).
• We vragen u om ook na te denken over het laten meedoen van kinderen en jongeren die geen
lid zijn van uw vereniging. In veel gevallen is dit maatwerk. Wij kunnen ons voorstellen dat dit
vragen bij u oproept. Neem dan gerust contact op met de gemeente.
Verenigingen
Bedoeld wordt buitensportverenigingen en binnensportverenigingen die buiten kunnen sporten.
Voordat u gaat starten met de activiteiten, vragen wij u ons via e-mail te laten weten welke activiteiten
u gaat organiseren. Vermeld daarbij wat u gaat doen, waar de activiteit plaatsvindt, op welke dag en
tijdstip dat zal zijn en voor wie de activiteit bedoeld is (kinderen van 4-12 jaar en/of jongeren van 13-18
jaar). Stuur deze informatie naar: openstellensport@noardeast-fryslan.nl
Dat geeft ons inzicht in de spreiding van activiteiten. Wanneer te veel partijen bijvoorbeeld gebruik
gaan maken van hetzelfde openbare veldje of park, levert dat risico’s op. De gemeente is
verantwoordelijk voor de controle op het naleven van de regels. Daarom moet het voor onze
handhavers duidelijk zijn waar zij eventuele controles uit moeten voeren.
Commerciële sportaanbieders
Bent u van plan een activiteit te organiseren? Ook dit horen/lezen we graag. We vragen u ons via email te laten weten welke activiteit u gaat organiseren, waar de activiteit plaatsvindt, op welke dag en
tijdstip dat zal zijn en voor wie de activiteit bedoeld is (kinderen van 4-12 jaar en/of jongeren van 13-18
jaar) Stuur deze informatie naar: openstellensport@noardeast-fryslan.nl
Bonden
Ook veel bonden zijn bezig met het opstellen van protocollen, met soms aanvullende richtlijnen. Wij
wijzen in het bijzonder op het protocol van NOC*NSF (zie bijlage bij deze brief).

Onderwijs
Om in ieder geval alle kinderen van 4-12 jaar te bereiken met sportieve activiteiten, hebben de
buurtsportcoaches contact met de scholen over het hervatten van het bewegingsonderwijs in de
buitenlucht en voor extra ondersteuning bij overige beweeg- en pleinactiviteiten. Heeft u hun advies
nodig? Stuur dan een mail naar: bsc@noardeast-fryslan.nl.
Tot slot
Wij houden u de komende tijd op de hoogte van ontwikkelingen die voor u van belang zijn. Heeft u
vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen of ons te bellen. De
gemeente is bereikbaar op het algemene telefoonnummer: (0519) 29 88 88.
U kunt ons telefonisch bereiken op de onderstaande tijden:
Maandag t/m donderdag: 8.30 – 16.30 uur
Vrijdag: 8.30 – 12.00 uur

Met vriendelijke groet,
Namens de colleges van Noardeast-Fryslân en Dantumadiel,
Meindert Pander en Hugo Bruinsma

