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Q & A Corona-maatregelen jeugd vanaf 29 april 
 
Hieronder staan alle vragen en antwoorden vermeld op vragen die lokaal zijn binnengekomen. Dit zijn 
mogelijk niet alle vragen die er leven. Voor andere (ook praktische) vragen kunt u informatie vinden 
via de Q & A van de Vereniging Sport en Gemeenten, via de volgende link. Hier is in de loop van 
vandaag/dit weekend ook informatie te vinden over de protocollen: 
https://sportengemeenten.nl/gemeenten-sport-coronavirus-maatregelen-jeugd/ 
Informatie over de protocollen vindt u ook via de website van NOC*NSF en uw eigen sportbond. 
 

1. Categorieën sporters 

Kan er dispensatie komen voor badminton tot 12 jaar binnen, omdat buiten geen optie is ivm wind? 
Nee. We houden ons strikt aan de landelijke richtlijnen die aangeven dat binnensportaccommodaties 
niet open mogen.  

2. Alternatieven voor eigen accommodatie en afwijken van tijdstippen 

Ik ben een binnensport, mag ik buiten aanbod regelen en heb ik daar recht op? Wie bepaalt waar en 
delen van prime time of alleen na de bestaande trainingsuren. Moeten verenigingen dat zelf uitzoeken 
of "moet" er gemiddeld worden? 
U bent vrij om buiten aanbod te regelen binnen de richtlijnen en het nog volgende protocol en de 
noodverordening. Als u dit op de buitensportaccommodaties wilt organiseren, kunt u dit overleggen 
met de hoofdgebruiker van de accommodatie. Zij hebben het eerste recht. SportSupport of SRO 
kunnen helpen om hierbij te bemiddelen.  

Mag ik als binnensportvereniging gebruik maken van een sportveld om daar mijn lessen te geven? 
Dat mag, maar hiervoor dient u goede afspraken te maken met de hoofdhuurder van de 
sportaccommodatie. SRO en SportSupport kunnen u helpen met contactgegevens of met u 
meedenken over andere locaties.  

Kan ik als binnensportvereniging gebruik maken van de velden van een buitensportvereniging zonder 
het doorberekenen van huur aan mij? 
Dit kunt u bespreken met de hoofdhuurder van de sportaccommodatie (buitensportvereniging).  

Mogen we ook lessen geven / aanbod hebben op momenten waarop dat normaal niet is? Bijv op 
zaterdag en zondag. 
Dat is geen probleem, zolang ook bij deze activiteiten alle richtlijnen en het nog volgende protocol in 
acht worden genomen. Daarnaast moet dit in overleg gebeuren met de accommodatie waarop de 
activiteiten plaats zullen vinden.  

3. Veiligheid,  overlast en vandalisme 

Gaan de hekken alleen open voor aanbod van de vereniging en daarna weer dicht? 
In principe lijkt voorlopig nog de noodverordening van kracht te blijven. Dat betekent dat de 
sportvelden inderdaad alleen worden opengesteld tijdens trainingstijden. Hierover vindt echter nog 
besluitvorming plaats, dus we informeren jullie hierover op een later moment.  

Wat als er zoveel jeugd komt dat wij het als vereniging niet kunnen handhaven? 
Hierover zijn we nog in gesprek met handhaving. Mochten zij een overtreding constateren, zullen zij in 
eerste instantie met u in gesprek gaan. Wel vragen we u om goed na te denken over uw richtlijnen / 
protocol, om uitwassen zoveel mogelijk te voorkomen.  

https://sportengemeenten.nl/gemeenten-sport-coronavirus-maatregelen-jeugd/
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Zorgen over beheer complex buiten verenigingstijden, daarbij ook vandalisme. 
Met de werkgroep vandalisme wordt binnenkort een overleg gepland. Blijf vandalisme melden zodat 
handhaving en politie op de hoogte zijn van het vandalisme 

4. Onderhoud 

Is er een overzicht wanneer verenigingen weer op een ingezaaid veld mogen? 
We verwachten dat dit per 10 augustus is. U kunt dit nagaan bij SRO via 
Verhuur.Kennemerland@sro.nl  
 
5. Betaling huur 

Buitensport wil ook stilzetten huur, conform de binnensport 
De gemeente biedt een helpende hand door verenigingen uitstel van betaling te geven. Hopelijk geeft 
dit de verenigingen voor dit moment wat lucht. Het is nog te vroeg om antwoord te geven op jullie 
vraag of de gemeente af kan zien van de huurbetaling voor de buitensportverenigingen. Zoals eerder 
aangegeven is voor dit besluit meer informatie nodig. Zo volgen wij de landelijke ontwikkelingen en 
brengen de lokale situatie in kaart. Niet alleen voor sport, maar ook voor andere sectoren.  

Mijn club betaal erfpacht ipv huur; wordt deze ook opgeschort? 
U kunt contact opnemen met ghamilton@haarlem.nl. Zij zal u verwijzen naar de juiste persoon binnen 
de gemeente 

De binnenhuur is stilgezet door SRO, wat als je bij vastgoed van de gemeente huurt? 
U kunt contact opnemen met ghamilton@haarlem.nl. Zij zal u verwijzen naar de juiste persoon binnen 
de gemeente 

6. Overig 

Onze kantine blijft dicht; mogen we wel de toiletten gebruiken? 
Ja, dit is bij uitzondering toegestaan. Houd er wel rekening mee dat er maar zo weinig mogelijk 
toiletten zijn en dat maatregelen m.b.t. hygiëne (bijvoorbeeld extra schoonmaak van deurklinken en 
wc) worden genomen.  

Mogen ouders van de jongste jeugd wel de ouders begeleiden naar het veld of moeten alle ouders 
buiten het hek blijven? 
Het heeft sterk de voorkeur dat kinderen zelf naar de training toe gaan. Als het echt niet anders kan, 
mogen ouders brengen en halen. Echter is het dan wel de bedoeling daarna het terrein te verlaten en 
niet bij de training te blijven kijken. 

Kan er communicatie komen Haarlem breed over aanbod van verenigingen voor niet leden? 
SportSupport bekijkt in de loop van de periode wat hierin mogelijk kan worden gemaakt.  
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