
 
 
 
Datum: 24 april 2020 
 
 
Beste verenigingsbesturen, 
 
Tijdens de persconferentie van minister-president Rutte afgelopen dinsdag is aangegeven dat jeugd 
tot en met 18 jaar onder begeleiding van een trainer weer mag gaan sporten. Hieronder hebben we de 
belangrijkste gevolgen daarvan voor jullie op een rij gezet. 
 
Verenigingsactiviteiten, buitensport 
Vanaf woensdag 29 april aanstaande mag er weer buiten op de accommodatie van sportverenigingen 
gesport worden door jeugd tot en met 18 jaar in acht neming van de volgende voorwaarden: 
 

• Jeugd tot en met 12 jaar 
o Kunnen georganiseerd en onder begeleiding van een trainer samen buiten sporten. 
o De 1,5 meter afstandsregel tot elkaar geldt bij deze doelgroep niet. 
o De 1,5 meter afstandsregel tussen spelers en de trainer moet wel in acht genomen 

worden. 
o Wedstrijden zijn niet toegestaan. 

 

• Jeugd 13-18 jaar 
o Kunnen georganiseerd en onder begeleiding samen buiten sporten. 
o De 1,5 meter afstand regel tot elkaar en de trainer geldt wel bij deze doelgroep. 
o Wedstrijden zijn niet toegestaan. 

 
Verenigingen zijn met inachtneming van de richtlijnen vanuit de overheid zelf verantwoordelijk voor het 
realiseren en handhaven daarvan. Op deze manier kunnen kinderen veilig en verantwoord deelnemen 
aan de trainingen. Randvoorwaarden zijn onder andere: 

• Bij ziekteklachten (koorts, verkoudheid, hoesten, niezen) blijven kinderen en trainers thuis. 

• Geen ouders op het sportpark. 

• Kinderen worden op de parkeerplaats afgezet en weer opgehaald. 

• Hygiëne (handzeep aan begin van sportpark, desinfecteren van sportmaterialen). 

• Het clubhuis blijft en de kleedkamers blijven gesloten. 
 
Uiteraard kun je hierover advies inwinnen bij SportService Zwolle door contact op te nemen met ons. 
 
Verenigingsactiviteiten, binnensport en commerciële sportaanbieders 
Veel sportverenigingen en commerciële sportaanbieders beschikken niet over een 
buitensportaccommodatie, denk bijvoorbeeld aan de gymnastiek-, volleybal-, basketverenigingen, 
kickboksen, etc.. Veelal hebben zij wel jeugdleden. Aangezien sporten (nog) niet is toegestaan in een 
binnensportaccommodatie (sporthallen, zwembaden, blaashallen, kickboksschool etc.) zoeken deze 
verenigingen en commerciële sportaanbieders naar alternatieve mogelijkheden. 
 
Wij adviseren deze verenigingen en sportaanbieders contact op te nemen met verenigingen die 
gevestigd zijn op een buitensportaccommodatie in hun nabije omgeving en met hen afspraken te 
maken over gebruik van hun accommodatie. Mocht dit niet lukken of mis je de juiste contactgegevens, 
dan kun je mij benaderen om te bemiddelen of je in verbinding te brengen met de juiste 
contactpersonen. 
 
Niet leden in beweging brengen 
Minister-president Mark Rutte heeft verenigingen opgeroepen jeugd die niet lid is van een 
sportvereniging in beweging te brengen, hiervoor open te staan binnen je vereniging. Dit kan 
bijvoorbeeld door jouw jeugdleden een vriendje/vriendinnetje mee te laten nemen naar de training of 
door het organiseren van clinics voor niet leden. De deelnemers aan deze activiteiten zijn op dezelfde 
manier verzekerd als de kinderen die lid zijn van je vereniging. 



 
 
 
Verenigingen zijn met inachtneming van de richtlijnen vanuit de overheid zelf verantwoordelijk voor het 
realiseren en handhaven daarvan. Wij worden graag geïnformeerd over eventuele initiatieven voor 
niet-leden, zodat wij het inzichtelijk kunnen maken voor de inwoners van Zwolle op de coronapagina 
op onze website.  
 
Uiteraard kun je hierover advies inwinnen bij SportService Zwolle door contact op te nemen met ons. 

Doelgroep 13 – 18 jaar 
In verband met de geldende anderhalve meter regels, zijn veel sportbonden bezig met het opstellen 
van protocollen en richtlijnen op welke manier je met name op de doelgroep 13-18 de trainingen het 
beste in kan richten. Houd de informatievoorziening vanuit de sportbonden (via mail, website, sociale 
media) dus goed in de gaten. 
 
Openstellen sportparken 
Dinsdag 28 april aanstaande volgt er meer informatie vanuit de gemeente Zwolle over het openstellen 
van de sportaccommodaties buiten trainingen om en het al dan gebruiken van de openbare ruimte om 
te kunnen sporten in groepsverband (jeugd). Zodra hierover meer bekend is, informeren wij je weer. 
 
Vragen? 
Mochten er naar aanleiding van deze e-mail vragen zijn, 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! 
 

https://sportservicezwolle.nl/corona

