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Versoepeling maatregelen
De ontwikkelingen rondom het coronavirus gaan snel en voor de buitensport gaan ze nu ook snel de
goede kant op. Vanaf maandag 11 mei mogen volwassenen ouder dan 18 jaar weer buiten trainen.
Dit uiteraard onder een aantal voorwaarden. Zo mag er alleen buiten worden getraind en zijn
wedstrijden nog niet mogelijk, moet er 1,5 meter afstand worden gehouden en moet men zich
natuurlijk houden aan de Corona- en hygiëneregels van het RIVM. Let op, kleedruimtes en kantines
blijven gesloten.
Zoals het er nu naar uitziet moeten de binnensporten helaas nog wachten tot 1 september van dit
jaar voordat ze kunnen beginnen.
Plannen opstellen
Veel van u hebben zich inmiddels veerkrachtig getoond door zich snel aan te passen aan de nieuwe
maatregelen voor de jeugdsport. Met de door u opgestelde protocollen en de bezoeken van de
sportraad en/of de buurtsportcoaches, die met veel lof spreken over de wijze hoe de maatregelen
zijn nageleefd, kunnen we constateren dat de Noordwijkse sport ook klaar is voor deze volgende
stap.
De gemeente hecht er nu ook waarde aan dat er eerst een goed plan ligt, waarvoor gekeken is naar
de trainingstijden, spreiding, logistiek, beschikbare vrijwilligers en vooral naar de veiligheid. Want
niemand wil straks een terugslag. Ook deze nieuwe fase van de herstart vraagt namelijk meer van u
en de vrijwilligers dan alleen het uit de kast te halen van de oude trainingstijden.
Indien u al een plan heeft ingediend voor de 13 t/m 18 jarigen hoeft u niet een heel nieuw plan toe
te sturen. Wij gaan ervan uit dat u de benodigde maatregelen van de groep 13 t/m 18 jaar ook
toepast voor de volwassenen. Wel dient u dan nog wel het trainingsschema voor de volwassenen in
te dienen, evenals de wijzigingen of de bijzonderheden indien die er zijn.

Waar moet de buitensportvereniging/-aanbieder aan voldoen
- De activiteiten vinden doordeweeks plaats van 15.00 uur tot maximaal 22:00 uur en op
woensdag van 12.30 tot maximaal 22:00 uur;
- De activiteiten vinden in het weekend plaats van 09:00 uur tot maximaal 17:00 uur;
- Trainingen zijn niet aansluitend op elkaar, hier zit ruim voldoende tijd tussen de eindtijd en
starttijd van de training, om zo min mogelijk ouders/verzorgers met elkaar in contact te laten
komen;
- De clubaccommodatie blijft gesloten met uitzondering van de sanitaire voorzieningen;
- Sporters komen omgekleed naar de training en douchen thuis;
- Publiek is niet toegestaan op de trainingsvelden of aan de zijlijn;
- De trainers en begeleiding dienen herkenbaar te zijn (clubkleding / hesje);
- Beperk het aantal sporters per veld / baan om voldoende afstand te creëren tussen de teams
en de trainers/begeleiders;
- Op de accommodatie of in de openbare ruimte is een coördinator aanwezig die
aanspreekpunt is voor de locatie en voor de gemeente;
- EHBO materialen is te allen tijde beschikbaar en bij de locatie coördinator is bekend waar
zich de dichts bij zijnde AED bevindt en deze mag niet achter slot en grendel zitten;
- Corona-verantwoordelijken worden aangesteld waarvan er altijd één herkenbaar aanwezig is
(bijv. met hesje);
- Trainers/begeleiders houden 1,5 meter afstand tot elkaar en de sporters.
Toestemming nodig om te kunnen starten met de buitensport activiteiten
Elke sportvereniging/-aanbieder die georganiseerde buitensportactiviteiten wil organiseren dient een
buitensportprotocol in te dienen bij het sportloket van Sportbedrijf Noordwijk via
sportloket@sportbedrijfnoordwijk.nl. Het sportloket, bestaande uit voornamelijk buurtsportcoaches,
fungeert in deze fase als het lokale schakelpunt en biedt u indien gewenst de nodige ondersteuning.
Het buitensportprotocol dient te voldoen aan de richtlijnen van het RIVM en NOC*NSF. Zodra het
protocol is ontvangen en gescreend op volledigheid ontvangt u een GO van het sportloket.
Algemeen opnemen in het buitensportprotocol:
1. Trainingsschema van de buitensportactiviteiten (dagen/tijden/leeftijden)
2. Locatie van de buitensportactiviteiten
3. Logistiek plan van in- en uitgang
4. Organisatiemaatregelen rondom de trainingen/sportactiviteiten
5. Hygiëne en nood maatregelen voor, tijdens en na de trainingen/activiteiten (o.a. voor
sanitaire voorzieningen/EHBO/AED)
6. Contactpersoon coördinator buitensport activiteiten in Coronatijd
7. Evt. overige maatregelen,
Voor niet of anders georganiseerde sport tevens:
8. een situatieschets, plattegrond en aantal personen
De buitensportprotocollen kunt u sturen naar sportloket@sportbedrijfnoordwijk.nl Indien u hier nog
vragen over heeft kunt u bellen met telefoonnummer 06-17446473 van het sportloket, u krijgt een
van de buurtsportcoaches aan de telefoon.
De buurtsportcoaches zien uw protocol graag tegemoet.
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Let op!
Het sportloket screent uw protocol alleen op volledigheid, NIET op de inhoud. U blijft te allen tijde
zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren en handhaven van de sportactiviteiten conform de
richtlijnen van het RIVM en NOC*NSF!
De buurtsportcoaches en/of de ambassadeurs van de sportraad Noordwijk zullen uw activiteiten
steekproefsgewijs bezoeken en zullen hiervoor uw protocol ter hand nemen. Indien een bezoek in
verband met bepaalde groepen of anderszins, niet mogelijk is kunt u dit melden bij het
sportloket@sportbedrijfnoordwijk.nl of via telefoonnummer 06-17446473.
Testen Coronavirus
Sinds enkele weken kan zorgpersoneel getest worden in de corona test drive-in. Sinds dinsdag jl. zijn
daar jeugdtrainers/-coaches van sportverenigingen bij gekomen. Omdat er steeds meer sectoren van
'slot' gaan, zal het testbeleid de komende weken en maanden naar verwachting verder uitgebreid
worden. Omdat het testbeleid onduidelijk is heeft de GGD bijgaande document aan ons gestuurd,
waarin het testbeleid o.a. voor jeugdtrainers wordt uitgelegd.
Gebruik kunstgras
Houd u er svp rekening mee dat de meeste grasvelden nog in groot onderhoud zijn. Richt u zoveel
mogelijk op het gebruik van de beschikbare kunstgrasvelden. Daarnaast vinden op de sportparken
Lageweg en Boekhorst grote bouwwerkzaamheden plaats. De gemeente informeert de verenigingen
tijdig over deze werkzaamheden en of de sportactiviteiten al dan niet door kunnen gaan.
Samenwerking, sportiviteit en social distance
Wij verwachten in het naleven van de regels dat u als sportvereniging/-aanbieder de
verantwoordelijkheid neemt. En dat u de gezondheid van sporters, de trainers en de ouders te allen
tijde vooropstelt. Vanuit de gemeente gaan BOA’s toezicht houden op het naleven van het
georganiseerd buiten sporten in Coronatijd.
Voor sportverenigingen/-aanbieders geldt dat de activiteiten niet in binnensportaccommodaties
kunnen plaatsvinden. Dat betekent dat sommige sportverenigingen/-aanbieders een beroep gaan
doen op de buitensportaccommodaties en andere locaties in de openbare ruimte. Wij vragen de
buitensportverenigingen hier in hun protocol rekening mee te houden als het gaat om het bieden
van ruimte op de sportlocaties voor activiteiten van de binnensportvereniging/-aanbieder,
sportscholen en/of buurtsport.
Niet of anders georganiseerde sport
Ook niet georganiseerde en anders georganiseerde sport kan in de openbare ruimte plaatsvinden.
Hiervoor dient eveneens een buitensportprotocol te worden ingediend bij het
sportloket@sportbedrijfnoordwijk.nl, waarvoor een overzicht en plattegrond van de situatie in de
buitenruimte wordt gevraagd. Voor het sporten in de buitenruimte voor niet en anders
georganiseerde sport kunnen wij nadere eisen stellen, zoals een maximum aantal personen. Na het
indienen van het protocol bij het sportloket door de niet en andere georganiseerde sport nemen wij
z.s.m. contact met deze betreffende organisaties op om dit te bespreken.
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Let op!
De niet en anders georganiseerde sport kan niet starten zonder schriftelijke toestemming van de
gemeente of het sportloket.
Zwembaden
In de bijlage vindt u het noodzakelijke protocol dat is opgesteld in het belang van alle zwemmers en
het badpersoneel in Nederland. In het belang van de volksgezondheid van de zwemmers, het
zwembadpersoneel en bezoekers vragen wij de zwembadexploitanten om bijgaande maatregelen uit
te voeren en te handhaven. Dit geldt voor een deel ook voor de Noordwijkse zwemverenigingen in
samenspraak met de betreffende zwembadexploitanten.
Nieuwe situatie vergt flexibiliteit, discipline en afstemming
Voor iedereen is dit een nieuwe situatie, een nieuwe werkelijkheid. Dit vergt flexibiliteit en discipline.
Mochten er in de loop van de tijd andere inzichten komen dan melden wij u dit. Mogelijk kan de
nieuwe noodverordening van veiligheidsregio Hollands Midden andere wettelijke kaders met zich
meebrengen. Hiervan brengen wij u dan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Ook andersom, als u
ergens tegenaan loopt, neemt u dan contact met de buurtsportcoaches via het sportloket.
Heel veel succes in de komende periode!

Hoogachtend,
De burgemeester van Noordwijk,

Mw. W.J.A. Verkleij
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