Venlo, 6 november 2020
Beste vereniging/sportaanbieder,
Wederom strengere maatregelen!
Afgelopen dinsdagavond (3 november 2020) zijn door het Kabinet strengere maatregelen
afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus terug te dringen. In de kern hebben de
maatregelen tot doel het samenkomen in grote groepen te verminderen. Daarom zijn er
ook voor sportverenigingen en sportaanbieders enkele nieuwe, strengere maatregelen van
toepassing. Met deze brief informeren we jullie hierover.
Wat verandert er dan per 5 november 2020?
Buiten de maatregelen van 14 oktober jongstleden zijn er nog aanvullende maatregelen.
Deze extra maatregelen staan hieronder beschreven.
T/m 17 jaar mag gewoon getraind worden. Binnen en buiten gelden geen
belemmeringen qua groepsgrootte of onderlinge afstand;
o Voor 18 jaar en ouder geldt dat men buiten mag trainen in groepjes van 2
personen (exclusief trainer) met 1,5 meter afstand en inachtneming van de
coronamaatregelen, verspreid over het sportveld;
o Voor 18 jaar en ouder geldt voor teamsporten dat men binnen mag trainen in
groepjes van 2 personen (exclusief trainer) met inachtneming van 1,5 meter;
o Voor individuele sportdeelname voor 18 jaar en ouder geldt binnen een maximale
groepsgrootte van 30 personen, met 1,5 meter afstand en inachtneming van de
coronamaatregelen;
o In een fitnessruimte waar individueel gesport kan worden mogen maximaal 30
personen aanwezig zijn, met 1,5 meter afstand.
o Alle groepslessen waarbij je gelijktijdig dezelfde sport beoefend: zoals zumba,
yoga, spinning (groepslessen) zijn niet toegestaan.
• Danssport kan/mag alleen binnen 1,5 meter als er sprake is van dans in de vorm van
een culturele uiting (ballet e.d.);
• In sportaccommodaties worden douches en kleedkamers gesloten. Toiletten kunnen
wel geopend blijven.
• De kleedkamers (en toiletten) in sportaccommodaties voor gebruik van gymlessen
van een onderwijsinstellingen mogen wel geopend blijven. Voor alle
sportwedstrijden en -trainingen geldt een verbod op de aanwezigheid van
toeschouwers.
Het is de bedoeling dat mensen na afloop van de training de sportaccommodatie zo
snel mogelijk verlaten;
o

•

Zwembaden zijn volledig gesloten.
o Alle activiteiten komen minimaal tot en met 18 november te vervallen.

•

Alle andere al bestaande richtlijnen en aanwijzingen blijven van kracht.
Onderstaande basisregels zijn het belangrijkste:
o Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
o Houd 1,5 meter afstand.
o Probeer drukte te vermijden.
o Schudt geen handen en was vaak je handen.

•

•

Er is een helder overzicht van veel gestelde vragen beschikbaar
Advies is om onderstaande link te openen en de veel gestelde vragen door te nemen.
De antwoorden geven veel duidelijkheid:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-endagelijks-leven/sport

Nu het er niet naar uitziet dat er voor Kerst nog de competities starten, is de Vereniging
Sport en Gemeenten (VSG) in gesprek met de sportbonden om scenario’s te ontwikkelen om
meer buitensportcompetities te plannen. Ook als gemeente worden we daarbij betrokken.
Jullie worden bij meer duidelijkheid hierover geïnformeerd door de sportbond of via ons.
Inmiddels is bekend dat de TASO-regeling (Tegemoetkoming Amateur Sportorganisaties)
voor sportverenigingen en de TVS regeling (Tegemoetkoming Verhuurder
Sportaccommodaties) ook voor de periode 1 oktober t/m 31 december 2020 zullen gaan
gelden. Als gevolg van de nieuwe coronamaatregelen wordt er op dit moment gewerkt aan
een aanvullend pakket, specifiek bedoeld voor de sportsector. Wanneer er meer informatie
bekend is, wordt dit op de volgende websites geplaatst: https://www.dusi.nl/subsidies/tegemoetkoming-amateursport-covid-19 en https://www.dusi.nl/subsidies/tegemoetkoming-verhuurders-sportaccommodaties-covid-19. Advies is om
deze de komende weken in de gaten te houden om gebruik te maken van deze
compensatie maatregelen. De gesprekken over de compensatie voor zwembaden en
ijsbanen lopen nog.
We weten dat dit voor jullie als vereniging wederom een uitdaging oplevert, maar we
kunnen het helaas niet mooier maken dan het is. We moeten gezamenlijk stappen zetten
om de verspreiding van het virus in te dammen! Wat belangrijk is, is dat de meeste leden in
ieder geval kunnen blijven sporten voorlopig!
Mochten er vragen zijn of hulp/advies nodig, schroom niet om contact met ons op te nemen.
Dit kan via sportloket@venlo.nl of 077-3596734. Voor de meest actuele informatie verwijzen
we jullie naar www.venlo.fit en www.venlo.nl .
Met vriendelijke groeten,

Teamleider Sportontwikkeling
J.J.H. Litjens

