Bijlage 2 bij brief aan raad d.d. 30 april

Onderwerp: Stand van zaken Sport n.a.v. persconferentie 21 april
Ontwikkelingen


Sinds 21 april is het de verenigingen weer toegestaan om activiteiten voor jeugd te
organiseren. Ook in Haarlem ondersteunen we dat zoveel mogelijk jeugd zo snel mogelijk
weer kan sporten. Het is heel fijn dat dat weer kan! Verenigingen zelf reageren enthousiast
op het nieuws dat zij weer (gedeeltelijk) met hun activiteiten kunnen starten en staan te
trappelen om weer te beginnen. De gemeente Haarlem en partners SportSupport en SRO
helpen verenigingen sinds de persconferentie intensief bij hun plannen om te zorgen dat zij
vanaf 29 april kunnen gaan opstarten.



De sportactiviteiten moeten voor veiligheids- en gezondheidsredenen uiteraard aan een
aantal maatregelen voldoen. De algemene richtlijnen zijn als volgt:



o

Kinderen tot 12 jaar mogen weer onbeperkt buiten sporten, waarbij de 1,5 meter
afstand niet in acht genomen hoeft te worden. Het is niet toegestaan om
wedstrijden te spelen.

o

Kinderen van 12-18 jaar mogen buiten sporten, maar hierbij moet wel de 1,5 meter
afstand in acht genomen worden. Ook hier is het niet toegestaan om wedstrijden te
spelen.

o

Binnensportaccommodaties blijven voor alle groepen gesloten.

o

Een door NOC*NSF geselecteerde lijst van topsporters kan binnen-en
buitentrainingen hervatten, op 1,5 meter afstand. Wedstrijden niet toegestaan.

o

Het is ouders verboden om ‘langs de lijn’ aanwezig te zijn bij het sporten van hun
kinderen. Kantines en kleedkamers blijven dicht.

o

Vanuit het kabinet is opgeroepen om ook kinderen die niet lid zijn van een
vereniging, te laten sporten.

o

NOC*NSF en de VSG hebben vrijdag 25 april een algemeen sportprotocol
gepubliceerd. Verschillende sportbonden hebben op basis van dit algemene protocol
een sport specifiek protocol gemaakt. De protocollen gaan in op maatregelen
rondom o.a. hygiëne van sportmaterialen, inrichting van het sportpark en
spelvormen waarbij 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Het algemene
sportprotocol is te lezen via https://nocnsf.nl/sportprotocol.

Vrijdag 24 april is aan alle Haarlemse sportorganisaties vanuit de gemeente een mailing
gestuurd met informatie. Deze informatie is ook opgenomen in de nieuwsbrief van
SportSupport en op de website van de gemeente Haarlem verschenen. SportSupport
organiseert daarnaast verschillende videocalls waarin verenigingen vragen kunnen stellen
over de huidige situatie en staat klaar met een team van verenigingsadviseurs om
verenigingen intensief te ondersteunen.
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Verenigingen kunnen met behulp van de protocollen en ondersteuning en een checklist van
SportSupport plannen schrijven op basis waarvan zij hun sportactiviteiten voor jeugd t/m 18
jaar kunnen hervatten. Voorlopig zijn de meeste georganiseerde activiteiten geconcentreerd
rondom de sportcomplexen, maar de aangepaste noodverordening staat het ook toe om uit
te wijken naar de openbare ruimte. Veel verenigingen hebben hun plannen inderdaad al
ingediend en zijn per 29 april vol enthousiasme begonnen aan hun trainingen.



We willen als gemeente Haarlem de buitensport accommodaties zoveel mogelijk gebruiken
om jongeren gelegenheid te geven begeleid te sporten. Niet-leden van sportverenigingen
moeten deze kans ook hebben! Verschillende verenigingen hebben daarop aangegeven dat
zij hun activiteiten open gaan stellen voor niet-leden van de vereniging. Verschillende
verenigingen, zoals voetbalvereniging HYS en Onze Gezellen, geven hieraan gehoor.
SportSupport kan verenigingen ondersteunen om aanbod voor nieuwe leden vorm te geven
en stimuleren verenigingen ook om dat te doen. Daarnaast zal SportSupport ook de reguliere
activiteiten gaan hervatten, waarmee een grote groep niet-leden wordt bereikt. Zo bereidt
SportSupport nu de start van het sportbuurtwerk voor, dat na de meivakantie begint. Bij
deze activiteiten wordt ook de aansluiting gezocht met jongerenwerk en handhaving, zodat
juist de kwetsbare jeugd bereikt wordt en aanbod komt op plekken waar veel overlast is of
verwacht wordt. Daarnaast werkt SportSupport samen met het jongerenwerk en andere
(welzijns-)partners in de wijken. In de meivakantie is er voor jongeren een overzicht van
activiteiten, waar ook sportactiviteiten deel van uitmaken. Voor dit aanbod kunt u deze link
raadplegen. Wilt u zelf graag activiteiten organiseren en bent u een sportprofessional? Laat
het SportSupport dan weten!



Binnensportaccommodaties blijven voorlopig gesloten, ook voor jeugd. Als een
binnensportvereniging gebruik wil maken van een buitensportaccommodatie, dan kunnen zij
dit in overleg met de hoofdgebruiker van deze accommodatie organiseren. Ditzelfde geldt
voor commerciële en andere aanbieders, waarbij binnensportverenigingen voorrang hebben
op ruimte op sportcomplexen. Voor iedere activiteit geldt dat er sprake moet zijn van
begeleid sporten en een protocol over het voldoen aan de coronamaatregelen. Verder is
goede afstemming vereist, om te voorkomen dat activiteiten elkaar in de weg gaan zitten.



Een overzicht van sportactiviteiten voor de jeugd (niet-leden van een vereniging) vanuit
SportSupport is zichtbaar via de website van SportSupport. De komende week bezien we
samen met SportSupport of ook het aanbod voor niet-leden van de sportverenigingen zelf in
kaart kan worden gebracht via deze website.
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