Bijlage 1:
MAATREGELEN CORONA
Richtlijnen Sport vanaf 29 april 2020 (inclusief de maatregelen vanaf 11 mei)
Georganiseerde sportactiviteiten in de buitenlucht zijn toegestaan voor:
✓ Kinderen t/m12 jaar die in de buitenlucht in georganiseerd verband spelen en
sporten.
✓ Kinderen t/m 12 jaar mogen ook op de veldjes en pleintjes zelf vrij spelen en sporten.
✓ Jongeren van 13 t/m 18 mogen georganiseerd sporten in de buitenlucht.. Houdt wel
1,5 meter afstand en neem hygiëne maatregelen in acht.
✓ Ook volwassenen vanaf 19 jaar mogen buiten sporten met inachtneming van de 1,5
meter afstand.
✓ Sporten kan zowel in de openbare ruimte en op buitensportaccommodaties.
✓ Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor kinderen nog steeds:
Blijf thuis.
✓ Topsporters kunnen op aangewezen trainingslocaties de training hervatten als zij 1,5
meter afstand in acht nemen.
Definities
Onder buitensportactiviteiten worden alle sport en spelactiviteiten verstaan onder begeleiding
van een trainer of coach.
Dit betreft alle sportaanbieders, zowel verenigingen als bedrijfsmatig/commercieel (mits dit al
tot hun reguliere bedrijfsactiviteit behoort). Ook binnensportverenigingen of jeugdleden
daarvan kunnen dus buiten gaan sporten of aansluiten bij trainingen verzorgd door
bijvoorbeeld buitensportverenigingen.
Dit betreft ook jeugdverenigingen (als Scouting en Jong Nederland) als ze spelactiviteiten
aanbieden die op bewegen gericht zijn.
Groepsgrootte
Voor georganiseerd spelen of sporten geldt:
✓ Maximaal 20 kinderen of jongeren per groep
✓ Per 10 kinderen 1 begeleider.
✓ Begeleiders houden 1,5 m afstand tot elkaar en proberen op 1,5 m afstand van de
kinderen te blijven.
✓ voor volwassenen vanaf 19 jaar is het toegestaan om met of zonder begeleiding in
hardloop-, wieler- en andere sportgroepjes in de openbare ruimte te trainen. Vermijd
daarbij de drukte .
✓ inventariseer welke plannen er voor sportactiviteiten bij de aanbieders zijn. Maak
daarbij onderscheid tussen de doelgroepen tot en met 12, 13 tot en met 18 jaar en
19+ en de verschillende voorwaarden die voor die groepen gelden (tot en met 18 jaar
onder begeleiding).
✓ houd er in de planning rekening mee dat er geen grote groepen mensen op de locatie
ontstaan door voldoende tijd tussen de activiteiten te plannen en groepen niet
allemaal tegelijk te laten starten.
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Wedstrijden
Geen sportwedstrijden.
Vervoer en publieke belangstelling
✓ Kinderen en jongeren gaan zelf naar de training toe.
✓ Ouders brengen en halen alléén wanneer echt niet anders kan.
✓ Ouders en anderen blijven niet kijken bij de training of het spelen.
Sportaccommodaties
Binnensportaccommodaties blijven gesloten tot voorlopig 1 september.
Douches, kleedkamers en kantines blijven gesloten tot voorlopig 1 september.
Met betrekking tot het opengaan van zwembaden volgen nog specifieke richtlijnen.
Toiletbezoek
✓ Kinderen gaan thuis naar het toilet voor ze gaan sporten.
✓ Indien een kind toch dringend gebruik dient te maken van het toilet, geldt dat een
wastafel met stromend water, een zeepdispenser, een afvalemmer en papieren
wegwerphanddoekjes aanwezig moeten zijn.
✓ Wijs het kind dan op: handen 20 seconden lang met water en zeep wassen, daarna
handen goed drogen. Toilet na elk gebruik doorspoelen.
Openbare ruimte
Gebruik van de openbare ruimte voor georganiseerd sporten of spelen, kan alleen na
melding bij de gemeente. (Gebruik bijgevoegd formulier)
Topsport
Dit wordt overgelaten aan de topsporters of topsportverenigingen in overleg met de
sportbond en lokale gemeente.
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Inhoudelijk programma Gemeente Venlo
1. Richting sportverenigingen gaat gemeente Venlo de verenigingen ondersteunen om
vanaf 29 april op een adequate manier de sport weer op te starten volgens
bovenstaande richtlijnen en aanvullende voorwaarden. Waarbij de volgende zaken
van belang zijn:
a. Verenigingen worden vriendelijk verzocht om hun sport open te stellen voor
kinderen die geen lid zijn van de vereniging. Mocht dit qua organisatie en
begeleiding problemen opleveren gaan we hierin verenigingen ondersteunen
(denk bijvoorbeeld aan extra handjes middels buurtsportcoaches en/of
stagiaires). Advies aan verenigingen is ook om hiervoor geen contributie te
heffen en dit te zien als sportkennismakingslessen voor de betreffende nietleden.
b. Verenigingen geven vooraf aan welke teams gaan trainen en op welke tijden
ze het sportpark nodig hebben.
c. Daarnaast hebben we voor binnensportverenigingen het beachveld op
sportpark Vrijenbroek ingericht (voor bijvoorbeeld beachvolleybal,
beachhandbal e.d.), zodat zij hun sport buiten kunnen beoefenen.
d. Tot nader orde worden geen huur inkomsten gevraagd voor het gebruik van
de gemeentelijke sportaccommodaties (zoals dit nu ook al niet gebeurd sinds
het ingaan van het sluiten van sportparken/verenigingen). Er zal z.s.m.
duidelijkheid komen tot welke datum dit gehandhaafd blijft.
e. Gemeente Venlo stelt per sportpark een Corona-kit ter beschikking met o.a.
desinfectans, doekjes, rood-wit lint enz. om maatregelen te kunnen treffen op
het sportpark. Gemeente Venlo zal dit doen tot maximaal 1 augustus 2020
(dus ook nabestellingen). Nadien dienen de verenigingen op het sportpark
zelfstandig de maatregelen omtrent hygiëne geborgd te hebben binnen de
vereniging. Inmiddels zijn op alle sportparken Corona kits aanwezig. Mocht dit
niet zo zijn, kunnen deze opgevraagd worden via info@sportloketvenlo.fit.
Ook nabestelling kunnen gedaan worden via info@sportloketvenlo.fit.
f. Gemeente Venlo gaat regie voeren op het gebruik van de sportparken en de
verdeling richting de verenigingen. Dit ook omdat op een aantal sportparken
begonnen is met groot onderhoud en daardoor niet alle sportvelden ter
beschikking staan voor gebruik. Gemeente Venlo bepaalt welke velden welen
niet gebruikt mogen worden.
g. Er is vanaf 21 april jongstleden een verenigingsloket ingeregeld dat bemand is
en waar verenigingen terecht kunnen met vragen en waar ze direct geholpen
worden. Het loket zal per telefoon en mail bemand zijn onder leiding van
teams sportontwikkeling en sportexploitatie van gemeente Venlo.
h. Commerciële sportaanbieders en dansscholen krijgen de mogelijkheid om ook
op de vastgestelde sportaccommodaties hun sport aan te bieden.
2. Sport- en beweegactiviteiten in de wijken tot 22 mei.
Gemeente Venlo is gestart vanaf donderdag 29 april in alle wijken van Venlo minimaal 1x
per week een georganiseerde sport- en beweegactiviteit te organiseren. Vanwege het
grote succes wordt dit voorlopig doorgezet tot minimaal 22 mei. Daarna wordt dit per 2
weken bekeken op basis van de animo en de druk op de accommodaties.
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Buurtsportcoaches zijn momenteel e.e.a. voor aan het voorbereiden om zodoende tot 22
mei kinderen de kans te geven om overdag georganiseerd te bewegen. Hierbij zijn de
volgende zaken belangrijk:
a. Gemeente Venlo heeft regie over deze activiteiten en begeleidt deze
activiteiten ook.
b. Activiteiten worden zoveel mogelijk op sportparken en omheinde sportvelden
in de wijken georganiseerd.
c. Er zijn voor kinderen geen kosten verbonden aan deze activiteiten.
d. Mits mogelijk worden sportverenigingen betrokken bij deze activiteiten om
zodoende ook hun sport te kunnen promoten, maar regie ligt bij gemeente.
e. Activiteiten vinden voornamelijk plaats voor kinderen t/m 12 jaar met
betreffende richtlijnen. Voor de doelgroep 13 t/m 18 jaar adviseren we vooral
dit via het aanbod van de sportverenigingen te laten verlopen.
f. Bij de activiteiten zijn geen ouders aanwezig.
Advies vanuit de GGD vooruitlopend op landelijke richtlijnen voor toiletgebruik
sportaccommodaties:
• Instrueer kinderen om voorafgaand aan het sporten thuis naar het toilet te gaan.
• Kleedkamers, douchefaciliteiten blijven gesloten. Indien een kind toch dringend
gebruik dient te maken van het toilet:
• Iedereen die van het toilet gebruikmaakt, moet de handen kunnen wassen. Wijs
kinderen daar op! 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen.
• Toilet na elk gebruik doorspoelen
• Er is een wastafel met stromend water, een zeepdispenser, een afvalemmer en er
zijn papieren wegwerphanddoekjes om de handen te drogen.
• Schoonmaak: geen additionele maatregelen op normale schoonmaak van sanitaire
voorzieningen (achterliggende gedachte: zieke kinderen sporten niet)
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