Venlo, 29 juni 2020
Beste vereniging/sportaanbieder,
Op 24 juni heeft het kabinet wederom versoepeling aangekondigd ten aanzien van het
sporten, het gebruik van kleedlokalen, douches en toiletten.
Belangrijk is om de spelregels die het kabinet heeft meegegeven in de praktijk goed toe te
passen, zowel voor de gemeente maar natuurlijk ook voor de vereniging en de
sportaanbieder. Uitgangspunt is dat veel weer mag maar dat de afstandsregels leidend zijn
in alles dat we doen.
Een aantal van de nieuwe spelregels, die vanaf 1 juli gelden, benoemen we hier kort even,
deze zijn in genoemde protocollen en richtlijnen verder gespecificeerd.
• De horeca kan weer worden gebruikt.
• Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens
trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden
gehouden.
• Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 19 jaar en
ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.
• Kleedlokalen, douches en toiletten mogen weer gebruikt worden. Ook hiervoor geldt
de 1,5 meter afstandsregel in het kleedlokaal, de douche en bij het verlaten van het
toilet.
• Sportscholen mogen weer open; de richtlijnen en maatregelen kan je terugvinden
via jullie eigen overkoepelende organisatie of
https://www.vrln.nl/nieuws/coronavirus.

Richtlijnen en aanvullende voorwaarden
Gezondheid en veiligheid staan voorop tijdens de coronacrisis. Daarom heeft de
veiligheidsregio richtlijnen opgesteld die via deze link,
https://www.vrln.nl/nieuws/coronavirus zijn terug te vinden.
Uiteraard gaan we er van uit dat we met z’n allen hetzelfde doel nastreven en veilig willen
sporten.
Protocol verantwoord sporten vanuit NOC*NSF en VSG
Via bijgevoegde links https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport en
https://sportengemeenten.nl/ vinden jullie het aangepaste protocol verantwoord sporten
met daarin aanvullende richtlijnen vanuit het NOC*NSF en de Vereniging Sport en
Gemeenten
Het advies is om deze goed te lezen en actief met de leden te communiceren.
Protocol Koninklijke Horeca Nederland
Via deze link https://www.khn.nl/kennis/protocol-heropening-horeca-beschikbaar? vinden
jullie het protocol van de KHN met daarin aanvullende richtlijnen.

Voor vragen/opmerkingen kun je contact opnemen via info@sportloketvenlo.fit of
077-3596734. Voor de meest actuele informatie verwijzen we jullie naar www.venlo.fit en
Venlo.nl.
Met vriendelijke groeten,
Roel de Jong
Teamleider Buitendienst, Beheer en Sportexploitatie

