Geachte sportaanbieders,

Op maandag 14 december 2020 heeft het kabinet extra maatregelen afgekondigd om de verspreiding van
het Covid-19 virus te beperken. In deze brief de belangrijkste wijzigingen die betrekking hebben op sport, die
op dinsdag 15 december 2020 om 0.00 uur zijn ingegaan en duren tot minimaal 19 januari 2021.
Informatie over maatregelen
Op de website https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijksleven/sport vindt u altijd de laatste informatie over de maatregelen voor sport.
Daarnaast vindt u via NOC*NSF op https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport protocollen, antwoorden op veel
gestelde vragen en tips. Voor de fitnessaanbieders geeft de brancheorganisatie NL Actief ondersteuning via
www.nlactief.nl. Al deze websites krijgen regelmatig een update en we vragen u dan ook om deze sites goed
in de gaten te houden.
Samenvatting maatregelen sport vanaf 15 december 2020
Sporters vanaf 18 jaar
• Alleen buitensport is toegestaan. Binnensportaccommodaties, sportscholen en zwembaden zijn
gesloten;
• Sporters vanaf 18 jaar mogen in groepen van maximaal 2 trainen op 1,5 meter afstand van elkaar;
• De groepen moeten onderling ruime afstand houden, goed afgebakend zijn en mogen niet mengen;
• Wedstrijden en groepslessen zijn niet toegestaan;
• Sportkantines, kleedkamers en douches zijn gesloten, toiletten mogen wel open.
Sporters tot en met 17 jaar
• Alleen buitensport is toegestaan. Binnensportaccommodaties, sportscholen en zwembaden zijn
gesloten;
• Kinderen tot en met 17 jaar mogen trainen binnen 1,5 meter afstand van elkaar en onderling
wedstrijden spelen, dus niet tegen een andere vereniging;
• Het is toegestaan om, wanneer er in een onder-19 team een minderheid van het team 18 is, deze
sporters toch mee te laten sporten met het team;
• Kinderen vanaf 13 jaar mogen na het sporten niet bij elkaar komen met meer dan 2 personen. Voor
kinderen jonger dan 13 jaar geldt deze beperking niet.
Algemene regels voor sport
• Uitgezonderd op zijn:
o Topsporters die een NOC*NSF status hebben mogen op reguliere wijze sporten in
aangewezen locaties (zoals Papendal). In Ede is geen locatie aangewezen;
o Sporters in de door NOC*NSF aangewezen topcompetities mogen vanaf 17 december 2020
wel trainen en competitie spelen. Neem over de werkwijze contact op met de desbetreffende
bond en met de exploitant voor de beschikbaarheid van de accommodatie.
• Sportkantines, kleedkamers en douches zijn gesloten, toiletten mogen wel open;
• Publiek is niet toegestaan.
In de bijlage de factsheet die bij deze maatregelen horen.
Binnensportactiviteiten verplaatsen naar buiten
Buitensport is wel toegestaan binnen de daarvoor geldende regels. Sportaanbieders zijn zelf
verantwoordelijk om activiteiten die normaal binnen zijn, buiten te organiseren. Volg daarbij de regels voor
buitensport. Daarbij geldt dat sporten onder een overkapping of tent mag, mits deze aan drie zijden geopend
is en past binnen het bestemmingsplan. Neem daarvoor contact op met de Omgevingsdienst de Vallei via
https://www.oddevallei.nl/.
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Verplichting mondkapjes publieke binnenruimte
Vanaf 1 december 2020 is het verplicht om een mondkapje te dragen in publieke binnenruimten. Dit geldt
dus ook bij toiletten van buitensportaccommodaties. Tijdens het sporten is het niet nodig om een mondkapje
te dragen.
Aankondiging nieuw steunpakket
Het kabinet heeft op 28 oktober aangekondigd € 60 miljoen beschikbaar te stellen voor extra financiële
ondersteuning van amateursportverenigingen voor schade die geleden wordt door de aangescherpte
maatregelen. Dit komt bovenop het pakket wat er is voor de schade tussen 1 maart tot en met 31 mei. Het
nieuwe pakket wordt verder uitgewerkt en er wordt gekeken naar de schade van 1 oktober tot en met 31
december 2020. Mocht er meer informatie beschikbaar zijn over dit pakket, dan hoort u dit van ons.
Daarnaast kunnen verenigingen in specifieke gevallen ook gebruik maken van het algemene derde
steunpakket. Voor meer informatie verwijzen wij u naar
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen.
Meer informatie
Dit is op dit moment de informatie die wij hebben. Voor verdere uitwerking van de maatregelen verwijzen we
u naar de eerder genoemde websites.
U bent als aanbieder zelf verantwoordelijk om de nieuwe maatregelen te verwerken in uw protocollen en in
uw communicatie richting de leden. U hoeft de protocollen of communicatie niet te laten toetsen door de
Gemeente Ede en/of Sportservice Ede.
Mocht u na het bekijken van de genoemde websites nog vragen hebben, dan kunt u die stellen aan
verenigingsadvies@sportservice-ede.nl.
Ten slotte
Dit is voor ons allemaal weer een grote stap terug. Dat komt hard aan en wij wensen jullie dan ook heel veel
succes en wijsheid toe voor de komende periode.
Met vriendelijke groet,

Jan Randewijk, voorzitter Sportforum Ede
Ronald ter Hoeven, directeur/bestuurder Sportservice Ede
Jeroen Otten, Gemeente Ede, afdeling vastgoed
Dennis Zwartkruis, Gemeente Ede, afdeling wonen, economie, sport en cultuur
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