Aan alle sportverenigingen van Baarle-Nassau

Telefoonnummer: 14 013
Mail:info@baarle-nassau.nl

Ons kenmerk:
Zaaknummer: 281439

Verzonden op: 24 april 2020
Onderwerp: Buitensport trainingen aan jeugd en jongeren

Beste bestuurder,
Het kabinet heeft besloten om vanaf woensdag 29 april meer mogelijkheden te bieden voor
jeugd tot en met 18 jaar om te sporten. Het gaat daarbij om activiteiten die uw vereniging in
de buitenlucht organiseert én die begeleid worden door trainers van de vereniging.
Concreet is dit besloten:
- Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten.
- Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met
elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.
We gaan ervan uit, dat u als buitensport of binnensportvereniging eraan denkt om van deze
mogelijkheden gebruik te gaan maken.
Daarbij zult u antwoord willen hebben op vele vragen. Ook als gemeente hebben we nog
vele vragen en nog niet overal antwoord op. Die willen we samen met u ontwikkelen.
Als u van plan bent om sport voor jeugd tot en met 18 jaar te gaan aanbieden, vragen wij uw
vereniging daarvoor een plan op te stellen en dat met ons te bespreken.
De ‘spelregels’
Uw vereniging mag dus trainingen (geen wedstrijden of toernooien of andere activiteiten)
aanbieden aan jeugd tot en met 18 jaar (dus niet voor oudere leeftijden) in de buitenlucht.
Daarbij gelden de volgende voorwaarden:
1. Alle trainingen staan onder leiding van trainer(s) van 18 jaar of ouder.
2. De kantine en kleedkamers blijven gesloten. Kinderen en jongeren douchen thuis.
3. Er wordt geen publiek (ouders of vriendjes en dergelijke) toegelaten langs de lijn.
4. Deelnemers aan de training mogen geen tekenen van koorts, hoesten of verkoudheid
vertonen. Als zij die wel hebben, geldt nog steeds: blijf thuis.
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5. In de leeftijdscategorie 13 tot en met 18 jaar bieden uw trainers trainingen aan waarbij
de deelnemers gegarandeerd 1,5 meter afstand van elkaar en van de trainer(s) houden.
6. Uw vereniging zorgt voor gespreide begin- en eindtijden van trainingen, zodat ouders die
kinderen komen brengen en ophalen niet gelijktijdig bij de sportaccommodatie zijn.
7. Uw vereniging vraagt de ouders om de kinderen af te zetten op de parkeerplaats of
fietsenstalling en laat ze niet toe tot het sportpark.
8. Uw vereniging verzorgt alle benodigde communicatie richting leden, ouders en andere
betrokkenen om uw plan goed te kunnen uitvoeren.
9. Uw vereniging organiseert toezicht op bovenstaande regels.
10. De sportlocatie is buiten bovenstaande activiteiten gesloten.
11. De locaties voor de sportactiviteiten zijn de bestaande buitensportaccommodaties. Voor
andere locaties in de openbare ruimte vragen wij u met de gemeente te overleggen.
Uw plan
Wij stellen uw vereniging in staat om uw plan in de lijn van bovenstaande regels op te
stellen. In dat plan moet staan waar, wanneer (data), hoe laat u jeugdtrainingen wilt laten
uitvoeren, wie de (volwassen) trainers zijn en hoe u de bovenstaande regels gaat uitvoeren.
We zouden het fijn vinden, als u in uw plan kunt aangeven of de door u geplande activiteiten
alleen voor leden bedoeld zijn of ook door niet-leden bezocht kunnen worden en of u dan
nog aan alle regels kunt voldoen. Het openstellen van trainingen voor niet-leden is namelijk
een nadrukkelijk verzoek van het kabinet aan de verenigingen.
Uw plan dient u ter toetsing per mail aan de gemeente voor te leggen. U krijgt binnen één
werkdag een reactie. Pas na een positieve beoordeling van uw plan, kunt u het plan ten
uitvoer brengen.
Handhaven
Spelregel 9 zegt, dat u intern organiseert dat de regels worden uitgevoerd. Ook de gemeente
zal steekproefsgewijs komen controleren met BOA’s (buitengewoon opsporingsambtenaren)
en andere handhavers.
Ondersteuning
Indien u ondersteuning nodig heeft bij het opstellen of uitvoeren van uw plan, kunt u die
krijgen. Daarvoor kan onze gemeente medewerkers van de gemeente en buurtsportcoaches
inzetten, of vrijwilligers werven. Dat geldt dus niet voor het geven van trainingen maar
eventueel wel voor het ondersteunen van trainers in het aanbieden van de juiste
trainingsstof. Wij kunnen u ook ondersteunen met hekken of borden.
Vragen en indienen plan
Als u vragen heeft over één van de onderdelen van deze mail/brief, kunt u contact opnemen
met Martin Gommers ( 06-20011698, martingommers@abg.nl) of Willy den Besten
(0628500429, willydenbesten@abg.nl). Ook uw plan kunt u aan deze contactpersonen
mailen.
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Contact over andere problemen
In deze bijzondere tijden is de gebruikelijke manier waarop wij als college contact met u
hebben tijdelijk niet mogelijk. Het college legt daarom ook geen bezoeken af zolang
samenkomsten verboden zijn. Maar graag blijven we als college wel met u telefonisch of via
videobellen in contact. Stuur een e-mail met uw contactgegevens en het onderwerp van het
gesprek naar bestuurssecretariaat@Baarle-Nassau.nl en wij nemen zo snel mogelijk contact
met u op.
Tot slot
De leidraad die de gemeente nu neerzet loopt vooruit op (aanpassingen in) de
noodverordening van de Veiligheidsregio (VRMWB). Als deze bekend is, zullen we de regels
uit de noodverordening met u communiceren.
Wij wensen u veel sterkte, gezondheid en steun toe in deze moeilijke tijden.
Met vriendelijke groet,

Namens het college van burgemeester en wethouders,
de burgemeester van Baarle-Nassau

de wethouder sport en cultuur

M.H.M.R. (Marjon) de Hoon-Veelenturf

N.J.E. (Nico) Sommen
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