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Q & A Corona-maatregelen _ laatst bijgewerkt 14 mei 2020 

 
Hieronder staan alle vragen en antwoorden vermeld op vragen die lokaal zijn binnengekomen. Dit 
zijn mogelijk niet alle vragen die er leven.  
 

Op deze site van het NOC*NSF is ook een Q&A te vinden, evenals een checklist. Op deze pagina zal 
ook meer informatie over de protocollen te vinden zijn. Daarnaast biedt de VSG nog overzichtelijke 
informatie aan. Ten slotte heeft de Rijksoverheid nog een Q & A specifiek voor sport.  

 
 

1. Categorieën sporters 

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

Hoe zit dit voor andere binnen-sportactiviteiten? 
Helaas is elke vorm van binnensport nog uitgesloten. Dit geldt dus ook voor jeugd.  
 

Wanneer val ik onder ‘topsport’?  
NOC*NSF publiceert de namen van de betreffende topsportaccommodatie(s) op 
www.nocnsf.nl/topsportaccommodaties. Pas als een topsportaccommodatie in Haarlem of 
Zandvoort op deze lijst staat kunnen de trainingen worden hervat. Zo niet, dan kan er niet worden 
getraind.  
 

2. Sportactiviteiten in de openbare ruimte 
 
Mag ik als mijn sportactiviteiten voor jeugd in de openbare ruimte organiseren? 
Er is voor sportverenigingen sterk de voorkeur om de sportactiviteiten te organiseren op plaatsen 

met een omheining, zoals bijvoorbeeld een sportcomplex, Cruyff Court of bijv. een voetbalkooi. Zo 
kan handhaving makkelijker controleren of iedereen aan de voorwaarden voldoet. Mocht dit in een 
uiterst geval niet mogelijk zijn, dan is uitwijken naar de openbare ruimte in principe mogelijk. Wel 

moet u aan een aantal (extra) voorwaarden voldoen: 

• U levert, net als in alle andere gevallen, een protocol aan bij SportSupport en wacht met uw 
activiteit tot u een reactie hebt ontvangen; 

• U geeft aan handhaving door op welke locatie uw activiteit plaatsvindt en hoe laat. Dit doet u 
door een bericht te sturen aan antwoord@haarlem.nl, waarbij u duidelijk vermeldt dat u 
mededeling is bedoeld voor handhaving.  

• Alleen georganiseerd sport-of beweegaanbod is mogelijk in de buitenlucht. Dit moet 
begeleid worden door een professional (buurtsportcoach, door de vereniging aangewezen 
coach/docent/trainer). Dit mag dus niet ‘zomaar’ een ouder zijn.  

• Deze begeleider werkt volgens het aangeleverde protocol en is zichtbaar en herkenbaar door 
middel van een vest/trui met logo of bijvoorbeeld een hesje.  

https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen
https://sportengemeenten.nl/publicaties/sport-en-coronavirus/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport
http://www.nocnsf.nl/topsportaccommodaties
mailto:antwoord@haarlem.nl
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Houd er rekening mee dat er in de openbare ruimte geen ‘alleenrecht’ geldt op het gebruik van de 
ruimte. Het kan dus zijn dat u rekening moet houden met andere activiteiten in een park of op een 
plein.  
 
 

 
Ik ben een (semi-)commerciële sportaanbieder, hoe kan ik mijn activiteiten in de buitenlucht 
organiseren? 
Uiteraard kunt u ook starten met uw activiteiten, volgens dezelfde voorwaarden als voor 
sportverenigingen. Buitensport- en binnensportverenigingen hebben voorrang op commerciële 
aanbieders waar het gaat om het gebruik van een sportcomplex of sportpark. U kunt gebruik maken 
van de openbare ruimte. Het is ook toegestaan om activiteiten in uw eigen privé-buitenruimte te 
organiseren, bijvoorbeeld de tuin van uw sportschool of een dakterras. Houd daarbij binnenruimten 
zoveel mogelijk gesloten. Mocht u de activiteiten niet op een openbare plek kunnen organiseren, dan 
kunt u in een uiterst geval contact opnemen met SRO via Verhuur.Kennemerland@sro.nl of 
verenigingsadvies@sportsupport.nl.    
 
Voor hoeveel mensen mag ik mijn activiteit voor jeugd in de openbare ruimte organiseren? 
De noodverordening geeft geen maximum aan. Wel vragen we u vooraf goed na te denken hoe groot 

te groep is zodat u deze nog kunt ‘bemannen’  en de juiste afstand in acht kunt nemen. Richtlijn 
hiervoor is dat er bij de groep 13-18 jaar per persoon ongeveer 60m2 gerekend moet worden voor 
sportactiviteiten met dynamische spelvormen, zoals voetbal, hockey, korfbal, enz. Zo kun je 
berekenen hoeveel mensen je veilig kunt begeleiden.  

 
Wat zijn de maatregelen voor sportactiviteiten voor volwassenen in de openbare ruimte? 
Hierover kan nu nog geen duidelijkheid worden gegeven. Naar verwachting doet de veiligheidsregio 
Kennemerland hierover in de week van 18 mei een uitspraak. Tot die tijd vragen we u te handelen op 
basis van de richtlijnen en uw gezonde verstand voor een veilige en ‘controleerbare’ groep. Ook 
hierbij kunt u de richtlijn van 60m2 aanhouden om een inschatting te maken van een veilige grootte 
voor de groep.  
 
Wanneer gaan de fitnessapparaten die in de openbare ruimte staan, weer open? 
Deze worden zo snel mogelijk weer opengesteld voor gebruik.  
 

3. Binnensportaccommodaties 
 

Gaan binnensportaccommodaties open? 
Binnensportaccommodaties blijven gesloten. Zoals het er nu naar uitziet mogen deze accommodaties 
op 1 september pas weer open. Deze maatregel geldt voor alle leeftijdsgroepen, en dus ook voor 
jeugd.  
 
Hoe zit het met de binnenzwembaden? 
Naar verwachting gaan de zwembaden op 18 mei weer open. Helaas kunnen de zwembaden nog niet 
meteen voor alle doelgroepen tegelijk open; de openstelling wordt gefaseerd opgestart. Dit gebeurt, 
net zoals bij de buitenaccommodaties, onder voorwaarden die in een protocol zijn vastgelegd. 
Zwemverenigingen worden over de openstelling voor verenigingsactiviteiten en de werkwijze van de 
protocollen zo snel als mogelijk door SRO geïnformeerd. Ook aan zwemverenigingen vragen we om 
een eigen protocol op te stellen, op basis van het protocol van de zwembadbranche en die van SRO. 
U kunt contact opnemen over uw protocol met Jeroen Koomen (jkoomen@sportsupport.nl / 023 - 
303 72 24 of uw contactpersoon bij SRO.  
 

mailto:Verhuur.Kennemerland@sro.nl
mailto:verenigingsadvies@sportsupport.nl
mailto:jkoomen@sportsupport.nl
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4. 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? 
De gemeente is blij met initiatieven op dit punt en wil dit graag ondersteunen. U bent vrij om buiten 
aanbod te regelen binnen de richtlijnen van het protocol. Er is de voorkeur om dit op 
sportaccommodaties of anderszins afsluitbare plekken te organiseren (zie categorie 2). Als u dit op 
de buitensportaccommodaties wilt organiseren, kunt u dit overleggen met de hoofdgebruiker van de 
accommodatie. Zij hebben het eerste recht. U én de hoofdhuurder/buitensportverenigingen hebben 
vervolgens weer eerder recht op gebruik dan commerciële aanbieders. SportSupport of SRO kunnen 
helpen om hierbij te bemiddelen. Als u als binnensportvereniging buiten wilt sporten, gelden 
dezelfde voorwaarden als voor de buitensport. Zo vragen we ook van u om een protocol aan te 
leveren op basis van de protocollen van de bonden, en dit aan te leveren bij SportSupport.  

Mag ik als binnensportvereniging gebruik maken van een sportveld om daar mijn lessen te geven? 
Dat mag, en heeft de voorkeur boven openbare locaties. U dient hiervoor 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 in ieder geval bespreken met de hoofdhuurder van de sportaccommodatie 
(buitensportvereniging). Over de vraag of doorberekening van huur nodig is, zullen we u op een later 
moment via deze Q&A informeren.  

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 protocol in acht worden 
genomen. Daarnaast moet dit in overleg gebeuren met de accommodatie waarop de activiteiten 
plaats zullen vinden.  

5. Activiteiten voor niet-leden 

Het rijk heeft opgeroepen om ook aanbod voor niet-leden te organiseren. Wat kunnen we hieraan 
doen? 
We zien heel graag dat sportverenigingen hun activiteiten open stellen voor niet-leden! Buiten dat 
kinderen zo de kans krijgen om te sporten is het ook een kans voor verenigingen in de vorm van 
ledenaanwas. We adviseren om vooraf goed na te denken over het overzicht over niet-leden die 
meedoen, bijvoorbeeld in de vorm van aanmeldingen.  
SportSupport zal ook hun activiteiten in de wijken voor niet-leden gaan opstarten. Mogelijk vindt 
hierover overleg met uw vereniging plaats. 
 

6. Veiligheid, overlast en vandalisme 

Gaan de hekken alleen open voor aanbod van de vereniging en daarna weer dicht? 
Voorlopig vragen we inderdaad om de hekken te openen en te sluiten voor uw aanbod en dat van 
andere aanbieders op uw complex waarmee u afspraken heeft gemaakt. Dat betekent dat de 
sportvelden inderdaad alleen worden opengesteld tijdens trainingstijden en begeleide activiteiten. 
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Dit vraagt zeker nader overleg met de beheerder van de accommodaties. Mogelijk volgt hierover op 
een later moment nog andere informatie.  

Er staan nu nog borden bij de velden met ‘verboden terrein’. Geldt dit ook voor ons en blijven deze 
borden hangen? 
Deze blijven voorlopig hangen. Handhaving weet dat het betreden van de velden door 
sportverenigingen en andere georganiseerde activiteiten wel is toegestaan. 

Wat als wij op de velden overlast ervaren tijdens onze activiteiten? 
We vragen u om vooraf goed na te denken over uw richtlijnen / protocol, om uitwassen zoveel 
mogelijk te voorkomen. Daarnaast proberen we aanbod voor niet-leden van sportverenigingen 
zoveel mogelijk te concentreren op de sportparken, zodat er zo min mogelijk overlast ontstaat. 
Mocht u, na aanspreken, toch nog overlast ervaren, dan kunt u contact opnemen met handhaving via 
meldcentrale@haarlem.nl of 023-5114950  

Wie moeten we benaderen bij algemene vragen aan handhaving? 
U kunt uw vraag mailen naar antwoord@haarlem.nl. Geef daarbij duidelijk aan dat uw vraag is 
bedoeld voor handhaving.  

Zorgen over beheer complex buiten verenigingstijden, daarbij ook vandalisme. 
De werkgroep Vandalisme op sportparken heeft wekelijks overleg. Blijf vandalisme op de reguliere 
manier melden zodat handhaving en politie op de hoogte zijn van het vandalisme 

7. 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  
 
 

8. Overig 

Onze kantine blijft dicht; mogen we wel de toiletten gebruiken? 
In principe niet, dit is alleen bij hoge uitzondering toegestaan. Toiletten blijken namelijk een van de 
grootste bronnen van besmetting. Houd dus rekening met extra hygiëne maatregelen (bijvoorbeeld 
extra schoonmaak van deurklinken en wc) als in een uitzondering wel toiletten worden gebruikt.  

Tot wanneer moeten onze kantine en kleedkamers dicht blijven? 
Tot 1 september. Tot die tijd mogen er ook geen activiteiten plaatsvinden in de kantine.  
 
En wat gaat op voor AED/EHBO’sets? 
Hiervoor geldt hetzelfde als de toiletten: in nood kunnen deze worden gebruikt. Denk vooraf wel na 
over de plekken van deze zaken, zodat binnenruimten zoveel mogelijk dicht blijven.  
 
Mogen we coffee-to-go aanbieden of andere consumpties die alleen worden meegenomen? En mag 
dit op het terras worden genuttigd, bijvoorbeeld na een training? 
Nee. Voorlopig is alleen de hoofdactiviteit van de sportvereniging toegestaan, namelijk: sporten. Alle 
subactiviteiten, zoals het uitgeven van koffie, of het openen van een terras, kan nog niet. Deze 
situatie wijzigt naar verwachting per 1 juni, als ook de horeca zijn deuren weer mag openen. We 
zullen u daarover tijdig informeren.  

mailto:meldcentrale@haarlem.nl
mailto:antwoord@haarlem.nl
mailto:Verhuur.Kennemerland@sro.nl
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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. 

 

9. 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.  

Wanneer wordt er meer duidelijk over de financiële regeling van € 110 miljoen die het rijk heeft 
gepubliceerd? 
De komende weken wordt door het ministerie een regeling ingericht die dit mogelijk gaat maken. De 
gemeente volgt deze uitwerking. Zodra er meer bekend is, zal de informatie aan sportverenigingen 
(via de klankbordgroep) worden verstrekt.  
 
Onze vereniging heeft een eigen accommodatie, hoe werkt het voor ons? 
Sportverenigingen met een eigen accommodatie die geconfronteerd worden met een verlies van 
minimaal 20%, kunnen aanspraak maken op een bijdrage van € 2500 per vereniging. We informeren 
de betreffende sportverenigingen zodra duidelijk is hoe u een aanvraag kunt indienen.  

Mijn club betaalt erfpacht i.p.v. 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 

10. Contact 
Waar kan ik terecht met mijn vragen? 

1. Q&A: 
We hopen dat u in de Q&A het antwoord op uw vraag vindt. De link naar site is 
https://sportsupport.nl/veel-gestelde-vragen-door-sportclubs-over-de-gevolgen-van-het-
coronavirus/. Mocht een vraag of antwoord er niet bij staan, dan kunt u uiteraard contact 
opnemen met de gemeente.  

2. Welke afdeling is de juiste?  
Vragen over sporten in de openbare ruimte horen thuis bij handhaving. Staan vraag en 
antwoord niet in de Q&A, dan kunt u een mail sturen naar antwoord@haarlem.nl. Zet in uw 
mail duidelijk dat het een vraag voor handhaving betreft. Dan komt de vraag snel op de juiste 
plek. 

mailto:ghamilton@haarlem.nl
mailto:ghamilton@haarlem.nl
https://sportsupport.nl/veel-gestelde-vragen-door-sportclubs-over-de-gevolgen-van-het-coronavirus/
https://sportsupport.nl/veel-gestelde-vragen-door-sportclubs-over-de-gevolgen-van-het-coronavirus/
mailto:antwoord@haarlem.nl
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3. Andere vragen: 
Voor andere vragen kunt u contact opnemen met SportSupport. SportSupport is bereikbaar 
via 023 5260320. Het team Sport van de gemeente Haarlem heeft meerdere malen per dag 
contact met SportSupport. Als er vragen zijn die bij het team Sport thuis horen komen deze 
dus snel bij ons binnen.  
Wilt u per mail contact opnemen? De verenigingsadviseurs van SportSupport zijn via de mail 
bereikbaar op: verenigingsadvies@sportsupport.nl  

4. Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws, dan kunt u zich hier aanmelden voor de 
nieuwsbrief van SportSupport.  

tel:023%203040700
mailto:verenigingsadvies@sportsupport.nl
https://sportsupport.nl/verenigingen/nieuwsbrief/

