
 
 
 
Datum: 1 mei 2020 
 
 
Beste verenigingsbesturen, 
 
Deze week is het zover en mag de jeugd na weken eindelijk weer het sportveld op. Vorige week 
besloot de overheid dat vanaf 29 april kinderen tot en met 12 jaar weer mogen sporten in 
groepsverband waarbij ze niet de 1,5 meter afstand in acht hoeven nemen. Voor de jeugd van 13 tot 
en met 18 jaar is dit ook toegestaan mits zij wél op 1,5 meter afstand van elkaar blijven. 
 
Vorige week vrijdag, 24 april hebben wij een update gegeven van de belangrijkste wijzigingen die per 
29 april gelden. Vandaag doen we nog een mail uit met daarin aanvullende informatie omdat we 
merken vanuit de gesprekken en mailcontacten met contactpersonen van verenigingen en andere 
sportaanbieders dat er veel vragen en onduidelijkheden zijn. Op voorhand, maar ook vanuit de 
praktijk. Reden voor ons om jullie deze mail te sturen.  
 
Plaatsen in Zwolle waar gesport mag worden 
Vanaf woensdag 29 april mag er weer buiten op de accommodatie van sportverenigingen gesport 
worden door jeugd tot en met 18 jaar, met in achtneming van de richtlijnen die gesteld zijn door de 
overheid. Veel verenigingen en sportaanbieders bieden hun aanbod normaal gesproken aan in een 
binnensportaccommodatie en zijn nu op zoek naar mogelijkheden hun aanbod buiten aan te 
bieden.  Wij attenderen deze verenigingen en sportaanbieders op de mogelijkheden om gebruik te 
maken van de gemeentelijke buitensportaccommodaties. SportService Zwolle kan hier een 
verbindende rol in spelen. Ook bestaat de mogelijkheid om op locaties in de stad die daarvoor 
geschikt zijn sportaanbod te organiseren. Voorwaarden zijn dat dit georganiseerd en onder 
begeleiding van een trainer van de vereniging of de sportaanbieder gebeurt. Let wel: dit geldt alleen 
voor jeugd tot en met 18 jaar, die zich houdt aan de hygiëne- en de gedragsregels.  
 
Delen van locaties waar je gaat sporten 
Wanneer je als vereniging of als sportaanbieder je sport gaat organiseren voor je leden op een andere 
locatie dan normaal, dan willen wij dat graag weten. We brengen het in beeld voor onszelf, maar 
vooral voor anderen die informatie zoeken over wat waar en wanneer gebeurt qua aanbod. Ook 
wanneer jullie gaan sporten met niet-leden, willen we dat graag weten.  
 
Delen met ons kan door middel van een e-mail naar ondergetekende.  
 
Wat te doen bij blessures? 
Zorg ervoor dat er een goedgevulde EHBO-koffer op een goed bereikbare en bekende plaats 
aanwezig is. In geval van nood, moet je hier gebruik van kunnen maken. Het RIVM heeft in haar 
advies expliciet rekening gehouden met het feit dat afstand houden voor sommige kinderen in de 
praktijk lastig zal zijn. Een kind met een gat in de knie heeft een pleister en een knuffel nodig. Dat mag 
en is ook verantwoord. Waar het kan moet er uiteraard de afstand van 1,5 meter gehouden worden 
tussen kind en de begeleider / trainer. Het RIVM geeft hier duidelijke richtlijnen in aan. Aanvullende 
informatie is te vinden op de website van NOC*NSF; op de pagina: ‘de 5 meest gestelde corona-
vragen bij sportclubs’. Ook het Rode Kruis geeft nuttige informatie over het verlenen van EHBO tijdens 
de COVID-19 pandemie.  
 
Jeugdtrainers laten testen op het coronavirus 
Jeugdtrainers kunnen zich net als mantelzorgers en personeel in het basisonderwijs en kinderopvang 
laten testen op het coronavirus. Binnen de beschikbare testcapaciteit is er ruimte om deze extra 
doelgroepen te testen, zo heeft het ministerie van VWS bekendgemaakt.  
Meer informatie hierover vind je hier. 
 
 
 

https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen
https://nocnsf.nl/nieuws/2020/04/de-vijf-meestgestelde-coronavragen-door-sportclubs
https://nocnsf.nl/nieuws/2020/04/de-vijf-meestgestelde-coronavragen-door-sportclubs
https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/ehbo-verlenen-tijdens-corona/
https://nocnsf.nl/nieuws/2020/04/jeugdtrainers-kunnen-zich-laten-testen-op-het-coronavirus


 
 
 
Je kunt bij SportService Zwolle terecht voor al je juridische vragen 
Op donderdag 23 april heeft SportService Zwolle een webinar verzorgd voor sportverenigingen en 
sportaanbieders, waar je al je juridische vragen kon stellen. De webinar is hier terug te luisteren. Ook 
als je (andere)  juridische vragen hebt, kun je deze stellen aan ondergetekende. Wij geven vervolgens 
antwoord, of schrijven de vraag op en komen er bij je op terug.  
 
Openstellen sportparken per 29 april 
In onze vorige email gaven we aan dat over het openstellen van de sportparken na 28 april meer 
duidelijkheid zou komen.  
 
Het advies van de gemeente Zwolle aan sportverenigingen is om de sportparken met ingang van 29 
april weer gedurende de gehele dag open te stellen. ‘Uitgangspunt is om voor jouw sportpark de 
situatie te hanteren die ook van toepassing was voorafgaand aan de uitbraak van het Covid-19-virus. 
Aan Toezicht & Handhaving wordt gevraagd om dit met enige regelmaat te toetsen en erover te 
rapporteren. Bij afwijkend gebruik ten opzichte van de huidige regelgeving kan dit besluit in 
heroverweging worden genomen en kan besloten worden de sportparken alleen te openen tijdens 
momenten van georganiseerd gebruik. We realiseren ons dat er in het begin van de crisis een besluit 
is genomen om de sportparken te sluiten om samenscholing te voorkomen, maar we achten nu het 
moment geschikt om dit besluit in heroverweging te nemen’.  
 
Hygiëne en ontsmetten van materialen 
Naar aanleiding van onderzoek in ziekenhuizen en in laboratoria lijkt het verstandig om sportmateriaal 
dat door veel verschillende mensen wordt aangeraakt, geregeld te reinigen. Uit onderzoek in het 
ziekenhuis bleek namelijk dat het virus niet detecteerbaar was nadat de kamer was schoongemaakt 
met een chlooroplossing. Daarnaast is het, zoals premier Rutte al zei, belangrijk om het gezonde 
verstand te gebruiken. Ga niet sporten wanneer je luchtwegklachten hebt, probeer niet aan je gezicht 
te zitten tijdens een training, spuug niet op velden en banen, en was vooraf en na afloop je handen. 
Voor trainers geldt; probeer zoveel mogelijk eigen materiaal te gebruiken om bijvoorbeeld technieken 
voor te doen, en houd afstand. Meer informatie hierover vind je onder andere hier. 
 
Protocol verantwoord sporten kinderen en jeugd  
Het NOC*NSF heeft op haar website een protocol geplaatst met daarin relevante informatie over 
verantwoord sporten voor kinderen (tot en met 12 jaar) en jeugd (13 tot en met 18 jaar). Met dit 
protocol willen NOC*NSF, de sportbonden en de VSG de gemeenten en uitvoerende partijen richting 
geven hoe te handelen en hen aandachtspunten voor nadere uitwerking aanreiken. Klik hier voor de 
link naar de website. 
 
Aanbod online scholingen en webinars 
Bij SportService Zwolle nemen we het coronavirus heel serieus en doen we er alles aan om binnen de 
richtlijnen van het RIVM zo optimaal mogelijk onze diensten te verlenen. De bijeenkomsten voor 
sportverenigingen waarvoor we samen zouden komen, gaan niet door. Tegelijkertijd begrijpen we dat 
er veel vragen blijven- of juist nu ontstaan. Daarom gaan we gewoon door. Vanaf 16 april organiseren 
we webinars en online scholingen.  
 
De eerstvolgende webinar staat gepland op donderdag 7 mei: Webinar ‘Generatieverschillen; 
botsingen en begrip’. 
Jongeren en de vereniging: Hoe bereik je ze en krijg je ze in beweging? Als lid, als vrijwilliger, 
bestuurslid of bezoeker. Willen de jongeren van tegenwoordig zich niet meer inzetten of spreken 
andere generaties ze niet op de juiste manier aan? In deze webinar inspireren experts van Motivaction 
en Travers Welzijn, jou over hoe hiermee om te gaan. Klik hier voor meer informatie en aanmelden. 
 
Voor meer informatie over het totale aanbod, klik hier. 
 
 
 

http://sportservicezwolle.clickmeeting.com/webinar-recording/6AJGfd950
https://www.allesoversport.nl/artikel/sportmateriaal-en-het-corona-virus-wat-is-er-bekend/
https://nocnsf.nl/sportprotocol
https://sportservicezwolle.nl/sportkalender?showevent=27161
https://sportservicezwolle.nl/training-en-scholing


 
 
 
Vragen? 
Heb je naar aanleiding van deze e-mail vragen, dan vernemen wij dat graag. Daarnaast blijven we 
graag op de hoogte van de ontwikkelingen die bij jullie spelen. Mochten jullie kennis willen delen die 
voor andere sportverenigingen in Zwolle interessant is, dan horen wij dat natuurlijk ook graag!  
 
Voor nu: let op jezelf en op elkaar en blijf gezond! 

 


