
 
 
 
Datum: 8 mei 2020 
 
 
Beste verenigingsbesturen, 
 
Nadat vorige week de jeugd weer het sportveld op mocht, is het vanaf komende maandag, 11 maart 
de beurt aan de volwassenen. Afgelopen woensdag besloot de overheid dat vanaf 11 mei ook de 
groep 19 jaar en ouder weer mogen sporten in groepsverband waarbij ze evenals de doelgroep 13 tot 
en met 18 jaar de 1,5 meter afstand en de veiligheids- en hygiënerichtlijnen in acht moeten nemen. De 
gevolgen van deze maatregel en wat dat allemaal betekent, komt terug in deze nieuwsbrief.  
 
Ook 18+ mag weer sporten 
Minister-president Mark Rutte heeft tijdens de persconferentie van woensdag 6 mei aangegeven dat 
met ingang van maandag 11 mei ook iedereen ouder dan 18 jaar weer buiten mag sporten en 
bewegen op 1,5 meter afstand van elkaar. Hier geldt: alleen trainingen zijn toegestaan, wedstrijden, 
competities en toernooien blijven verboden. Kleedkamers en clubgebouwen / kantines blijven 
gesloten. Klik hier voor het Protocol Verantwoord Sporten van het NOC*NSF.  Let op: dit protocol is 
nog erg vers, er kunnen nog updates komen.  

Routeboek overheid 
Mits het virus onder controle blijft, kan per 1 september een volgende stap worden gezet: alle 
binnensporten zijn dan weer mogelijk voor alle leeftijden. De deur kan dan ook van het slot voor 
fitnessclubs en sportscholen. Sportwedstrijden kunnen dan plaatsvinden zonder publiek. Dit geldt 
zowel voor de amateursport als ook voor de professionele sport. De verwachting is dat per 1 
september ook de kantines en clubgebouwen weer open mogen zijn. Alle maatregelen vanuit het 
zogenaamde routeboek van de overheid zijn onder voorbehoud van hoe het Corona-virus zich de 
komende tijd ontwikkelt.  
 
Planning start trainingen en delen draaiboeken 
Voor sportverenigingen gebeurt en verandert er veel de afgelopen weken. Allemaal zaken die plannen 
maken, voorwaarden scheppen, organiseren en actie ondernemen vragen. We zien daarbij veel 
informatie op het gebied van protocollen en draaiboeken voorbijkomen die met ons gedeeld wordt. Wij 
zijn daar blij mee, omdat we deze vervolgens weer kunnen delen en verenigingen daarmee kunnen 
adviseren.  
We zien ook verschillende werkwijzen op het gebied van de uitvoering hiervan. Waar de ene 
vereniging al veel voorwerk gedaan heeft en snel anticipeert, neemt de andere bewust meer tijd om 
alles uit te zoeken en gedegen keuzes te maken. Allebei zijn het prima werkwijzen. Doe hierin vooral 
dat wat bij jullie past en waar jullie je prettig bij voelen. Nu er zo snel na de vorige keer, alweer 
wijzigingen op ons afkomen is het logisch dat iedereen ook nu weer zijn eigen route bepaalt. Wel is 
het daarbij van belang goed, tijdig en duidelijk te communiceren met je leden.  
 
Sportscholen en fitnesscentra 
De sportscholen en de fitnesscentra moeten nog langer wachten tot ze weer open kunnen. In het 
routeboek van de overheid staat dat dit op z’n vroegst voor 1 september op de planning staat. Velen 
van hen zitten niet stil, maar zijn op zoek gegaan naar alternatieven, zoals aanbieden van trainingen 
op een buitenlocatie. Dit gaat veelal in overleg met de verenigingsadviseurs van SportService Zwolle.  
 
Binnensport 
Voor de binnensportlocaties geldt dat deze voorlopig nog niet open mogen. De planning is ook op dit 
gebied gericht op 1 september.  
Velen van hen zitten niet stil, maar zijn op zoek gegaan naar alternatieven, zoals het aanbieden van 
trainingen op een buitenlocatie. Dit gaat veelal in overleg met de verenigingsadviseurs van 
SportService Zwolle.  
 
  

https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf_protocol_verantwoord-sporten-v3.pdf


 
 
Zwembaden 
Volgens de landelijke richtlijnen mochten de buitenzwembaden vanaf 29 april alweer open, alleen voor 
de sportende jeugd. Per 11 mei mogen ook de binnenzwembaden weer open. Met de uitbreiding van 
mogelijkheden om te trainen voor alle sportende groepen, geeft dit perspectief voor de zwemsport. De 
gemeente Zwolle volgt hierin de landelijke richtlijnen wat betekent dat ook in Zwolle de verschillende 
zwembaden weer open mogen voor sporters. De manier waarop dat gebeurt, daarvoor ligt de 
verantwoordelijkheid bij de betreffende exploitanten van de zwembaden. Op de website van de 
gemeente Zwolle vind je meer informatie per zwembad ten aanzien van de actuele stand van zaken.  

• Klik hier voor actuele  informatie over On Campus.  

• Klik hier voor actuele informatie over zwembad De Vrolijkheid.  

• Klik hier voor actuele informatie over het Openluchtbad Zwolle. 

• Klik hier voor actuele informatie over Bubbels Bewegen. 
 
Hoe groot mag een groep sporters zijn?  
Het protocol van NOC*NSF en de noodverordening geven geen maximale groepsgrootte aan. We 
verzoeken verenigingen om de groepen niet te groot te maken zodat er op een goede manier afstand 
gehouden kan worden en er voor iedereen genoeg aandacht is. Er bestaan sportspecifieke 
protocollen waarin de maximale groepsgrootte is opgenomen. We adviseren in die gevallen om de 
maximale groepsgrootte uit het protocol aan te houden. Pas hierop het aantal benodigde trainers / 
begeleiders aan. Staat het niet aangegeven, kijk dan wat er voor jouw situatie van toepassing is. 
 
Hoe gaat het openstellen van sportaccommodaties in Zwolle in zijn werk? 
De regie bij het weer openstellen van buitensportaccommodaties ligt bij de gemeente Zwolle. De 
gemeente Zwolle heeft SportService Zwolle gevraagd deze regierol te pakken. Via de 
verenigingsadviseurs van SportService Zwolle worden afspraken gemaakt met de clubs, 
sportaanbieders en sportparken.  

De georganiseerde trainingen of sportactiviteiten kunnen in overleg met SportService Zwolle op de 
verschillende sportparken, maar ook in de openbare buitenruimte plaatsvinden, georganiseerd door 
verenigingen / sportaanbieders en begeleid door trainers en coördinatoren van de verenigingen / 
sportaanbieders. Tijdens de georganiseerde trainingen of sportactiviteiten is de betreffende 
sportaanbieder verantwoordelijk voor het handhaven van de afgesproken regels en richtlijnen. Het is 
verstandig hiertoe een protocol / draaiboek op te stellen, zodat voor iedereen duidelijk is wat de 
gemaakte afspraken zijn. SportService Zwolle heeft van vele verenigingen draaiboeken aangeleverd 
gekregen en kan deze ook delen met belangstellenden, zodat niet steeds het wiel opnieuw 
uitgevonden hoeft te worden. Neem daarvoor contact op met je verenigingsadviseur.  

Plaatsen in Zwolle waar gesport mag worden 
Vanaf woensdag 29 april mag er weer buiten op de accommodatie van sportverenigingen en op 
geschikte plekken in de openbare ruimte gesport worden door jeugd tot en met 18 jaar, met in 
achtneming van de richtlijnen die gesteld zijn door de overheid. Vanaf maandag 11 mei geldt hetzelfde 
voor de sporters van ouder dan 18 jaar. Er mag alleen getraind worden, wedstrijden, competities en 
toernooien blijven (voorlopig nog) verboden. 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 wil hier een verbindende rol in spelen. Ook bestaat 
de mogelijkheid om op locaties in de stad, in de openbare ruimte, die daarvoor geschikt zijn 
sportaanbod te organiseren. Voorwaarden zijn dat dit georganiseerd (met inachtneming van regels en 
richtlijnen op het gebied van veiligheid en hygiëne) en onder begeleiding van een trainer van de 
vereniging of de sportaanbieder gebeurt, waar het sporten voor jeugd tot en met 18 jaar betreft. Voor 
sporters ouder dan 18 jaar geldt dat de regel ‘onder begeleiding van een professional’ niet geldt.   

  

https://www.on-campus.nl/
https://optisport.nl/locaties/vrolijkheid
https://www.openluchtbadzwolle.nl/
http://www.bubbelsbewegen.nl/


 
 
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 ook 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 email naar je verenigingsadviseur.  
 
Jeugdtrainers testen op het coronavirus 
Jeugdtrainers en buurtsportcoaches met minimaal 24 uur ziekteverschijnselen die passen bij een 
COVID-19 infectie kunnen zich in de testfaciliteiten van de GGD-en laten testen. Alle testafnames zijn 
op afspraak nadat een arts jou heeft aangemeld. 

GGD-en nemen de PCR-test (polymerase chain reaction-test) af. Daarmee kan worden vastgesteld of 
iemand het coronavirus op dat moment heeft. Voor deze test wordt met een wattenstaafje in de neus 
en keel gestreken. In het laboratorium wordt onderzocht of hierin erfelijk materiaal van het virus zit. Als 
dat zo is dan staat vast dat je op dat moment met het virus bent besmet. 
Meer informatie hierover vind je hier. 
 
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! 
 
Let op jezelf en op elkaar en blijf gezond! 
 
Heb je verder vragen of wil je advies over zaken in relatie tot de sport, neem vooral contact met ons 
op. Voor nu wensen we je een goed weekend toe. 
 

https://nocnsf.nl/nieuws/2020/04/jeugdtrainers-kunnen-zich-laten-testen-op-het-coronavirus

