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Onderwerp Sporten voor jeugd
Beste meneer en/of mevrouw ,
Kinderen tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding -onder voorwaarden- vanaf 5 mei weer in de
buitenlucht sporten in gemeente West Betuwe.
Hierbij geldt dat kinderen tot en met 12 jaar bij het sporten geen 1,5 meter afstand van elkaar hoeven
te houden, jongeren van 13 tot en met 18 jaar wel. Officiële wedstrijden en competities zijn verboden.
Steeds geldt: geen ouders langs de lijn en thuis douchen. Kleedkamers en kantines blijven dicht.
Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor kinderen nog steeds: blijf thuis.
Binnensportaccommodaties en binnenzwembaden blijven voorlopig dicht.
In de regio Gelderland Zuid zijn onderstaande richtlijnen opgesteld, waarbij het sporten door jeugdigen
mogelijk wordt gemaakt en tegelijkertijd het besmettingsrisico zoveel mogelijk wordt beperkt.
Het is toegestaan voor jeugdigen tot en met 18 jaar om op onderstaande wijze te sporten:
 Jeugdigen tot en met 18 jaar mogen sporten op basis van een door de gemeente goedgekeurd
plan van een sportvereniging of sportprofessional op een door de gemeente aangewezen en
goedgekeurde buitenlocatie;
 Het voornoemde plan bevat in ieder geval de naam- en adresgegevens van een of meerdere
begeleiders;
 Voorafgaand aan de goedkeuring moet tijdig een plan worden ingediend bij de gemeente;
 Alleen voor begeleiders is het toegestaan om aanwezig te zijn bij het sporten. Toeschouwers zijn
verboden;
 Kinderen tot en met 12 jaar mogen zonder 1,5 meter afstand sporten op de
buitensportaccommodaties. Begeleiders moeten op 1,5 meter afstand van de kinderen blijven;
 Kinderen vanaf 13 jaar mogen uitsluitend op 1,5 meter afstand van elkaar sporten op de
buitensportaccommodatie. Begeleiders moeten op 1,5 meter afstand van de kinderen blijven;
 Sportverenigingen en sportprofessionals zullen een haal- en brengreglement kenbaar moeten
maken voor de sportende kinderen en hun verzorgers waarbij de RIVM-maatregelen in acht
worden genomen;
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Sportverenigingen dienen de sportactiviteiten ook toegankelijk te maken voor niet-leden in de
leeftijdscategorie tot en met 18 jaar.

Toestemming gemeente
Activiteiten mogen alleen plaatsvinden op basis van een goedgekeurd plan. Voor de indiening van dit
plan is een aanmeldformulier bijgevoegd. Het doorsturen of de verwijzing naar het protocol van uw
brancheorganisatie is niet voldoende. Protocollen hebben geen juridische status, maar zijn voor u een
hulpmiddel om uw plan te maken.
U wordt verzocht om het formulier in te vullen, zodat uw aanvraag getoetst kan worden. U kunt het
formulier en bijlagen mailen naar rebecca.bosch@westbetuwe.nl. U ontvangt per mail een reactie.
Ondersteuning buurtsportcoach
De buurtsportcoach kan ondersteunen in het opzetten van trainingen die voldoen aan de 1,5 meter
maatregel. Ook biedt de buurtsportcoach begeleide activiteiten voor kinderen onder de 12 jaar en de
doelgroep van 13 tot en met 18 jaar, zowel voor kinderen die lid zijn van een vereniging als
niet-leden. Zeker nu in deze tijd het sporten ook toegankelijk is voor niet-leden speelt de
buurtsportcoach een rol om jeugd toe te leiden naar een sportvereniging.
Meer informatie over de rol van de buursportcoach? Neem dan contact op met Stijn Brokx, telefonisch
via 06 - 23 32 28 31 of per mail : sbrokx@welzijnwestbetuwe.nl
Vragen?
Heeft u vragen over gemeentelijke richtlijnen? Dan kunt u contact opnemen met
 Rebecca Bosch, telefonisch via 06 - 50 07 93 05 of per mail : rebecca.bosch@westbetuwe.nl
 Peter van Veluw, telefonisch via 06 - 50 07 93 62 of per mail : peter.van.veluw@westbetuwe.nl
Heeft u sport inhoudelijke vragen of ondersteuning nodig bij de inrichting van uw activiteiten? Neem
dan contact op met
 Stijn Brokx, telefonisch via 06 – 23 32 28 31 of per mail : sbrokx@welzijnwestbetuwe.nl
 Gillian Franje, telefonisch via 06 – 52 84 82 35 of per mail : gillianfranje@gmail.com
Met vriendelijke groet,

Inge-Marie van Klaveren
Manager sociaal domein

Bijlage(n):

aanmeldformulier

