
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste bestuursleden van sportorganisaties in de gemeente Haarlem, 

 
Ongetwijfeld hebben jullie de persconferentie van woensdagavond 6 mei gevolgd en het goede nieuws 
gehoord! In navolging van de jeugd tot 18 jaar, mogen volwassenen vanaf 11 mei ook weer sporten in de 
buitenlucht! Uiteraard met inachtneming van de 1,5 meter afstand regel. Voor de binnensport helaas nog geen 
goed nieuws. Sport in binnensportaccommodaties is nog steeds niet toegestaan. Wel kan de binnensport 
activiteiten aanbieden op buitensportaccommodaties en in de openbare ruimte. Afgelopen week zijn hier ook 
mooie voorbeelden van ontstaan. Knap hoe creatief alle verenigingen met de maatregelen zijn omgegaan en 
elkaar helpen!   
 
Wij kunnen ons goed voorstellen dat jullie als sportaanbieder al aan de slag willen met de voorbereidingen van 
de activiteiten voor volwassenen, maar nog veel vragen hebben. De gemeente heeft nog geen antwoord op alle 
vragen, omdat de noodverordening nog aangepast moet worden naar de nieuwe situatie. Naar verwachting is 
deze in de loop van volgende week gereed en zullen wij jullie hierover vervolgens informeren. 
 
Sporten vanaf 11 mei wel al mogelijk 
Ondanks dat de noodverordening nog niet gereed is mogen jullie als sportaanbieder vanaf 11 mei wel alvast 
aan de slag met de verruiming van de mogelijkheden om te kunnen sporten in de buitenlucht. Belangrijk is de 
landelijke basis regels hierin te volgen en net als voor de activiteiten voor de jeugd het protocol Verantwoord 
Sporten te volgen. Dit protocol wordt door NOC*NSF en de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) aangepast 
aan de nieuwe mogelijkheden. Dit wordt vrijdagmiddag 8 mei beschikbaar gesteld en is te vinden via deze link. 
Ook via de sportbonden worden jullie hierover geïnformeerd. 
 
Om inzicht te hebben in de hoeveelheid activiteiten die worden aangeboden en op welke plekken dit gebeurt, 
willen wij vragen onderstaande stappen te doorlopen:  
  

• Maak een protocol voor het veilig en gezond opstarten van de activiteiten volgens de richtlijnen van 
het NOC*NSF (Verantwoord Sporten, klik hier), of de richtlijnen van de sportbond. Neem hierin ook de 
tijdslots op waarop jullie op sportcomplexen of in de openbare ruimte aanwezig zijn en of jullie 
aanbod hebben voor niet-leden van de vereniging. Geef daarbij ook een centraal aanspreekpersoon 
voor de sportorganisatie op. Sportservice of SportSupport kan hierbij helpen en heeft ook goede 
voorbeelden beschikbaar; 

• Is tussen 29 april en 8 mei al een protocol opgestuurd? Dan hoeft geen nieuwe protocol gemaakt te 
worden. Stuur dan (als de noodverordening daar aanleiding toe geeft) enkel aanpassingen op het 
reeds aangeboden protocol.  

• Stuur het protocol op naar de verenigingsadviseurs van SportSupport via 
verenigingsadvies@sportsupport.nl  

• Zij sturen een ontvangstbevestiging en mogelijk nog een aanvullende vraag of opmerking; 

• Start pas met de activiteiten als de ontvangstbevestiging is ontvangen; 

• Handhavers van de gemeente kunnen bij een bezoek vragen naar het protocol, maar zullen altijd eerst   
in gesprek gaan.  

• Hou er rekening mee dat het protocol op basis van de aanpaste noodverordening mogelijk 
aangescherpt moet worden 

 
  

https://nocnsf.nl/sportprotocol
https://nocnsf.nl/sportprotocol


Hoe om te gaan met de buiten-en binnenzwembaden? 
Zoals bekend heeft vorige week de zwembadbranche de handen ineengeslagen en hun gezamenlijke expertise 
verenigd ten behoeve van een verantwoorde openstelling van de buiten- en binnenzwembaden. Ook hiervoor 
is een protocol opgesteld, dat vrijdagmiddag 8 mei aan de zwembaden en gemeenten beschikbaar wordt 
gesteld. Komende week gaat de gemeente onder andere op basis van het protocol en de nieuwe 
noodverordening onderzoeken onder welke voorwaarden de zwembaden geopend kunnen worden. Hopelijk 
kunnen de zwembaden in Haarlem weer snel mensen verwelkomen! Ook hierover komt in de loop van 
volgende week verdere informatie.  
 
Ondersteuningsmogelijkheden 
Het is begrijpelijk dat jullie bij het opstarten van activiteiten tegen een aantal zaken aanlopen. De hele situatie 
is immers nieuw. We willen benadrukken dat we samen met partners SportSupport en SRO heel graag 
meedenken en dat jullie bij ons terecht kunnen met vragen of opmerkingen. Samen leren we van de successen 
of fouten! Andere belangrijke informatie staat in de Q&A op de website van SportSupport. Daar staat ook 
informatie over sporten in de openbare ruimte, sporten voor niet-leden en praktische zaken op de 
sportcomplexen. Deze Q&A wordt continue bijgewerkt.  
 
Zodra er nieuwe informatie beschikbaar is, geven we die door. Voor nu wensen we jullie heel veel energie, 
plezier en succes toe de komende periode!   
 
Met vriendelijke groet, 
 
Conny Laan 
Afdelingsmanager Jeugd, Onderwijs en Sport gemeente Haarlem en Zandvoort, 

https://sportsupport.nl/veel-gestelde-vragen-door-sportclubs-over-de-gevolgen-van-het-coronavirus/

