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Sport

Regels sport jeugd

Sport
Gemeenten hebben de opdracht van het kabinet gekregen om samen met de sportsector de
mogelijkheden te verkennen om sportactiviteiten voor jeugdigen tot en met 18 jaar aan te
bieden. Die opdracht is vertaald in uitzonderingen voor jeugdigen op het
samenscholingsverbod en het verbod op het openstellen van sportinrichtingen. Beide
uitzonderingen zijn uitgewerkt in respectievelijk artikel 2.1, tweede lid onder f en artikel 2.3,
derde lid van de Noodverordening.
Onderstaande regels geven invulling aan de regionale behoefte om te komen tot een
gezamenlijke lijn voor wat betreft de interpretatie van het bepaalde in de Noodverordening en
de handhaving daarvan.
Na consultatie van het RBT in haar vergadering van 30 april 2020, heeft de voorzitter van de
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid de volgende regels vastgesteld
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 RIVMmaatregelen in acht worden genomen;
Sportverenigingen dienen de sportactiviteiten ook toegankelijk te maken voor niet-leden
in de leeftijdscategorie tot en met 18 jaar.

Vastgesteld op 30 april 2020 te Nijmegen om 16.42 uur.
De voorzitter van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Drs. H.M.F. Bruls

Bijlage 1: Aanmeldformulier sportaanbod jeugd

