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Aan : Gemeenteraad 

Van : Wethouder A. Zeeman 

Datum : 30 april 2020 

Onderwerp : Verruiming sportmogelijkheden jongeren tot en met 18 jaar 

Bijlagen : - 

 

Met dit memo informeren wij u over de acties en besluitvorming naar aanleiding van de 

aangekondigde verruiming van de coronamaatregelen voor sport en spelen voor jongeren 

tot en met 18 jaar. 

 

Achtergrond 

Op 21 april jl. deelde het kabinet mee dat de coronamaatregelen omtrent sport en spelen 

voor kinderen en jongeren vanaf 29 april verruimd zullen worden. Concreet betekent dit dat 

kinderen tot en met 12 jaar onder begeleiding buiten mogen sporten zonder beperking. 

Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met 1,5 m 

afstand tot elkaar. Binnensportverenigingen mogen derhalve ook (uitsluitend) buiten 

sportactiviteiten organiseren.  

Voor beide groepen geldt dat ouders niet mogen blijven kijken en dat het door het 

NOC*NSF opgestelde protocol over begeleiding, hygiëne, gebruik van sanitaire 

voorzieningen en routing gevolgd moeten worden. 

Primaire verantwoordelijkheid voor het volgen van de protocollen ligt bij de vereniging of het 

sportbedrijf dat de activiteiten organiseert. De gemeente heeft verantwoordelijkheid voor de 

controle en handhaving. 

 

In opdracht van de gemeente Purmerend voert Spurd het sportbeleid uit, inclusief het 

beheer van accommodaties. In deze bijzondere tijd hebben we Spurd ook gevraagd de 

Beemster verenigingen te ondersteunen. 

 

Sportactiviteiten verenigingen 

Veel sportverenigingen in Beemster gaan veelal vanaf 4 mei van start met passende 

activiteiten voor hun eigen leden. Vanaf dinsdag 28 april zijn Spurd en de Beemster 

verenigingen in overleg om er voor te zorgen dat ook niet leden kunnen sporten. 

Hierbij houden ze zich aan de richtlijnen van het ministerie die door het NOC*NSF zijn 

verwerkt in een protocol. Dit protocol is via de bonden aan alle verenigingen verstuurd en is 

te vinden op www.spurd.nl. De kern van het protocol staat beschreven onder het kopje 

achtergrond. 

Alle verenigingen hebben een organisatiestructuur opgezet om de richtlijnen uit het protocol 

na te leven. 

 

Sportactiviteiten scholen 

Ook de scholen van het primair – en speciaal onderwijs mogen na de meivakantie, vanaf 11 

mei, onder begeleiding buiten bewegingsonderwijs geven. Het ministerie van OCW en de 

KVLO (Koninklijke Vereniging voor Lichamelijk Opvoeding) hebben intensief overleg over 

het wel of niet geven van bewegingsonderwijs in de binnensportaccommodaties (inclusief 

speellokaal van de scholen). Hierover is nog geen positief besluit genomen. 

Het buiten spelen gebeurt op de speelpleinen van de scholen. In de regel zijn deze 

afgebakend en/of afgesloten. Dat geldt niet voor alle scholen. 



Ten overvloede: Het bewegingsonderwijs wordt gegeven door (vak)leerkrachten die in 

dienst zijn van het schoolbestuur van de school. 

 

Verantwoordelijkheid en handhaving 

De regels moeten worden gehandhaafd tijdens de door de verenigingen georganiseerde 

sportactiviteiten. De primaire verantwoordelijkheid ligt bij de organiserende partij: trainers, 

begeleiders, (vak)leerkrachten en jongerenwerkers. Controle en handhaving is een taak van 

de gemeente. 

Daarom is ervoor gekozen om verenigingen en andere sportaanbieders te verzoeken hun 

activiteit aan te melden bij Spurd. Zo wordt er zicht gehouden op welke activiteiten waar en 

wanneer plaatsvinden. Een te grote bezetting van parken en speelvelden wordt zo 

voorkomen.  

 

Wat mag nog niet 

De verruiming van de noodmaatregel geldt niet voor sporten op binnen locaties. Ook mogen 

culturele of creatieve activiteiten voor kinderen en jongeren nog niet worden georganiseerd, 

ook niet als deze in de buitenruimte plaatsvinden. 

 

Voor volwassenen blijft gelden dat georganiseerde sporttrainingen niet zijn toegestaan en er 

geen wedstrijden mogen worden gespeeld. Wandelen, fietsen of hardlopen in de 

buitenruimte blijft toegestaan. Hierbij moet altijd 1,5 meter afstand worden gehouden. Sport 

zoveel mogelijk alleen. 

 

Officiële wedstrijden zijn voorlopig nog niet toegestaan en kantines blijven gesloten. Ook 

moet er onder meer voldoende aandacht besteed worden aan regels voor het halen en 

brengen van de kinderen. 

 

Het betreden van het sportterrein is voor ouders niet toegestaan, omdat daarbij het risico 

bestaat dat veel mensen te dicht bij elkaar komen. De sportbonden en Spurd ondersteunen 

de verenigingen bij het opstarten van de activiteiten voor kinderen en jongeren. De 

verenigingen communiceren zelf of ze opengaan en welk programma ze aanbieden. 

 

Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor jongeren nog steeds: blijf 

thuis. Officiële wedstrijden en competitie zijn verboden. 

 

Zodra er een verdere verruiming van de noodverordening komt, die wel ruimte biedt voor 

deze activiteiten wordt u hierover geïnformeerd. 

 

Communicatie 

Sportaanbieders, sporters en ouders van sportende kinderen en jongeren worden 

geïnformeerd door de eigen sportvereniging en via de verschillende communicatiekanalen 

van zowel de gemeente als Spurd, zoals: nieuwsbrieven, websites en persberichten. Spurd 

heeft dagelijks contact met de verenigingen via de mail, Whatsapp en telefoon. 

 

Toetsingscriteria 

Bovenstaande verruiming van de activiteiten voor jongeren en kinderen is getoetst aan de 

aangepaste landelijke en regionale noodverordening. 

Bij het opstellen van de protocollen en in de communicatie wordt daarnaast veel aandacht 

gegeven aan de richtlijnen van het RIVM en het protocol van het NOC*NSF om de 

gezondheid van de kinderen, jongeren en begeleiders te waarborgen. 


