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Op woensdag 6 mei 2020 heeft het kabinet maatregelen tegen de verspreiding van het 

coronavirus aangepast. Dit betekent dat het sporten op de buitensportaccommodaties 

vanaf maandag 11 mei 2020 ook mogelijk is voor volwassenen vanaf 19 jaar. Op 

woensdag 27 mei 2020 heeft het kabinet besloten om de maatregelen verder te 

versoepelen. Dit betekent dat per 1 juli 2020 sportkantines, onder voorwaarden, open 

mogen en sporten in binnensportaccommodaties weer mogelijk is.  

 

In dit document zijn alle wijzigingen met groen aangegeven.  
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Inleiding  
 

Vanaf woensdag 29 april 2020 mogen kinderen tot en met 12 jaar en jongeren van 13 tot en met 18 

jaar, onder begeleiding, weer samen trainen in de buitenlucht. Het kabinet heeft de gemeenten 

opgeroepen om deze sportactiviteiten te faciliteren en/of te organiseren, altijd onder begeleiding van 

buurtsportcoaches of het kader van sportaanbieders. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk 

kinderen en jongeren de kans krijgen mee te doen, dus ook niet-leden van een vereniging. 

Volwassenen vanaf 19 jaar mogen vanaf 11 mei ook samen buiten trainen.  

 

In dit protocol gaan wij in op:  

• sporten op een buitensportaccommodatie in eigendom van Sportbedrijf Lelystad; 

• sporten op een buitensportaccommodatie in beheer van een sportvereniging of -aanbieder; 

• sporten in de openbare ruimte.  

De zwembaden mogen vanaf maandag 11 mei weer open. Alle binnensportaccommodaties, zoals 

squashbanen, fitnessclubs etc. mogen vanaf 1 juli ook weer open. Dit is onder voorbehoud dat de 

verspreiding van het coronavirus onder controle blijft. 

 

Ook sporten voor niet-leden 

Het is belangrijk dat onze kinderen en jongeren uit Lelystad veilig met elkaar buiten kunnen sporten. 

En het is erg fijn dat er iets meer ruimte komt voor onze kinderen en jongeren en dat ze onder 

begeleiding samen buiten mogen sporten. We willen de sportverenigingen en -aanbieders verzoeken 

om de sportbeoefening toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk kinderen en jongeren uit de 

buurt, dus ook voor niet-leden. Wij denken hierin graag met u mee! Neem daarvoor contact op met 

verenigingsondersteuner Esmee Smit: e.smit@sportbedrijf.nl of 06 13 22 62 56. Ook horen wij 

graag wanneer de buitensportaccommodatie beschikbaar is, zodat het mogelijk is om bijvoorbeeld 

sportinstuiven voor basisscholen of andere sportactiviteiten voor kinderen en jongeren te 

organiseren.  

 

Grote verantwoordelijkheid voor en met alle vrijwilligers 

Sportbedrijf Lelystad is verheugd dat het verenigingsleven weer een klein beetje op gang komt. Dit 

vraagt echter om grote verantwoordelijkheid van het bestuur van de sportvereniging, als gebruiker 

van een buitensportaccommodatie of als aanbieder van een sport- en beweegactiviteit voor kinderen 

tot en met 12 jaar, jongeren van 13 tot en met 18 jaar en volwassenen. 

 

De bijdrage van al deze vrijwilligers voor het sportieve hart van Lelystad waarderen wij enorm. Wij 

begrijpen dat de bestuurders, naast de zorg voor sporters en mogelijk niet-leden, ook zorgdragen 

voor de vrijwilligers en/of sportbegeleiders en hun gezinnen. Het is en blijft voor iedereen van 

belang om de maatregelen van het RIVM te blijven volgen. Daarom hangen op alle 

buitensportaccommodaties van Sportbedrijf Lelystad de richtlijnen (zie bijlage). Zo hopen wij de 

verenigingen te ondersteunen met het uitvoeren en handhaven van de richtlijnen en maatregelen. 

Ook is het mogelijk om gebruik te maken van de materialen, die ontwikkeld zijn door NOC*NSF met 

Vereniging Sport en Gemeenten, zoals posters, flyers en signing. Dit staat op de website van 

NOC*NSF. Op de website van Sportbedrijf Lelystad, van de sportbonden of van NOC*NSF staat 

meer informatie voor de sportverenigingen.  

 

Toezicht en handhaven 

Met het gebruikmaken van een buitensportaccommodatie in Lelystad betekent het dat er 

onvoorwaardelijk ingestemd wordt met het naleven van de richtlijnen en maatregelen. Sportbedrijf 

Lelystad, handhavers en/of politie gaan periodiek toezicht houden en indien noodzakelijk handhaven 

en optreden. Ook in geval van illegaal gebruik. Naast boetes kunnen ook sancties worden opgelegd, 

zoals het uitsluiten van (groepen) personen of het sluiten van accommodaties. 

 

De versoepeling van de maatregelen is voor onze stad en voor onze kinderen en jongeren een 

welkome maatregel. Laten we er met elkaar voor zorgen dat we deze versoepeling in stand kunnen 

houden. Daarom roepen wij iedereen op om zich aan de maatregelen en voorschriften te houden. 

Alleen samen kunnen wij sporten en bewegen voor kinderen en jongeren mogelijk maken en 

houden.  

  

mailto:e.smit@sportbedrijf.nl
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus
https://nocnsf.nl/sportprotocol
https://nocnsf.nl/sportprotocol
https://www.sportbedrijf.nl/alles-over-het-coronavirus/
https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport
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1 Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen  
 

De onderstaande veiligheid- en hygiëneregels gelden bij het sporten en het organiseren van 

sportactiviteiten op alle buitensportaccommodaties (en in de openbare ruimte) in Lelystad: 

 

• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;  

 

• Officiële wedstrijden en competities zijn tot 1 september niet mogelijk. Onderlinge (club) 

trainingswedstrijdjes/potjes zijn mogelijk in eigen teamverband en binnen de club. Hierbij dient 

de anderhalve meter maatregel in acht genomen te worden. Het nadrukkelijke doel is primair 

om te sporten en te bewegen; 

 

• Blijf thuis met één van de volgende (ook milde!) symptomen: neusverkoudheid, hoesten, 

benauwdheid of koorts;  

 

• Blijf thuis als iemand in uw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten 

heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag u weer sporten of mag u uw kind weer 

laten sporten en naar buiten;  

 

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus 

(COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek 

kunt worden, moet je thuis blijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze 

persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD); 

 

• Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) 

minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test;  

 

• Blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand 

waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;  

 

• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: 

neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;  

 

• Hanteer RIVM richtlijnen ten aanzien van de woonsituatie bij specifieke aandoeningen, zoals 

bijvoorbeeld fysieke of verstandelijke beperkingen. Deze zijn leidend in de stap naar sporten/ 

bewegen; 

 

• Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten uw huishouden 

(uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);  

 

• Hoest en nies in de elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;  

 

• Ga voor de training (bezoek aan de sportlocatie) thuis naar het toilet;  

 

• Was voor de training thuis de handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;  

 

• Was na het bezoek aan de sportlocatie de handen met water en zeep; minimaal 20 

seconden; 

 

• Vermijd het aanraken van uw gezicht;  

 

• Schud geen handen;  

 

• Kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga na 

afloop direct naar huis;  

 

• Kom zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar de sportlocatie en vermijd waar mogelijk 

gebruik van het OV. 
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Adviezen 

• Sporters boven 70 jaar en uit risicogroepen dienen zelf hun risico te analyseren of zij op buiten 

sportparken of in de openbare ruimte zich in groepen kunnen te begeven. Raadpleeg desnoods 

je huisarts. 
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2 Sporten op een buitensportaccommodatie van Sportbedrijf Lelystad  
 

Het sporten op een buitensportaccommodatie in eigendom van Sportbedrijf Lelystad is vanaf 

woensdag 29 april 2020 weer mogelijk voor kinderen tot en met 12 jaar en voor jongeren van 13 tot 

en met 18 jaar en vanaf maandag 11 mei voor volwassenen vanaf 19 jaar. Naast het openstellen 

voor leden van de verenigingen dienen ook zoveel mogelijk niet-leden te kunnen sporten.  

 

In dit hoofdstuk zetten wij de volgende zaken op een rij: 

• informatie voor de hoofdgebruiker van de accommodatie;  

• informatie voor binnensportverenigingen die buiten willen sporten;  

• de mogelijke huur door derden van een accommodatie van de hoofdgebruiker (bijv. een 

andere sportvereniging of –aanbieder, de buursportcoaches van Sportbedrijf Lelystad of een 

partner, zoals onderwijs). 

 

2.1 Informatie voor de hoofdgebruiker 

De hoofdgebruikers van de buitensportaccommodaties zijn op vrijdag 24 april 2020 per e-mail 

geïnformeerd over het openstellen van de sportlocaties. Voor de volledigheid van dit protocol zetten 

wij de regels en de eis omtrent het coronaprotocol hier nogmaals uiteen.  

 

2.1.1 Regels 

Met inachtneming van de volgende regels mag uw sportvereniging de buitensportaccommodatie 

gebruiken:  

• Kinderen tot en met 12 jaar kunnen samen buiten sporten, mits dit georganiseerd en onder 

begeleiding is. Zij hoeven daarbij geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Officiële 

wedstrijden en competitie zijn verboden.  

o Steeds geldt: Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor 

kinderen nog steeds: blijf thuis. 

• Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen samen buiten sporten, mits dit georganiseerd en 

onder begeleiding is. Zij hoeven daarbij vanaf 1 juni geen 1,5 meter afstand meer van elkaar 

te houden. Officiële wedstrijden en competitie zijn verboden. 

o Steeds geldt: Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor 

jongeren nog steeds: blijf thuis. 

• Voor sporters vanaf 19 jaar is ook de buitensportaccommodatie open. 

• Voor ouder(s)/verzorger(s) is de accommodatie gesloten (tot nader order). Kinderen worden 

afgezet bij de ingang en er staan geen ouder(s)/verzorger(s) langs de lijn. 

• De kleedkamers mogen vanaf maandag 15 juni weer gebruikt worden. Omkleden en douchen 

is weer mogelijk bij de vereniging.  

• Toiletten zijn wel bereikbaar en open. De sportvereniging draagt zorg voor regelmatige 

schoonmaak en desinfectie.  

• De kantine, het clubhuis of sociëteit mag vanaf 1 juli, onder voorwaarden, open. Dit is onder 

voorbehoud dat de verspreiding van het coronavirus onder controle blijft.  

• De regels en de maatregelen van het RIVM worden strikt nageleefd.  

 

Voor begeleiding van sportactiviteiten is het volgende advies uitgebracht: 

Trainers, begeleiders en vrijwilligers van boven 70 jaar en uit risicogroepen dienen zelf hun risico te 

analyseren of zij zich op buiten sportparken of in de openbare ruimte in groepen kunnen begeven. 

Raadpleeg desnoods je huisarts. 

 

2.1.2 Coronaprotocol  

Een aantal sportbonden werkt aan generieke richtlijnen voor trainingen (dus met 1,5 meter 

afstand). We vragen u deze specifieke richtlijnen, bovenstaande regels, de maatregelen en wellicht 

andere relevante informatie te verwerken in een coronaprotocol. Het NOC*NSF heeft een 

basisprotocol opgesteld. Deze kunt u gebruiken en vormgeven voor uw vereniging. Daarnaast dient 

u een coronaverantwoordelijke aan te stellen binnen uw vereniging. Deze persoon ziet toe op de 

handhaving van de regels door begeleiders en sporters en spreekt hen hierop aan. Deze persoon 

kan ook begeleiders en sporters met ziekteverschijnselen naar huis sturen.  

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus
https://nocnsf.nl/sportprotocol
https://nocnsf.nl/sportprotocol
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• Plaats het protocol op de website, zodat het beschikbaar is voor alle leden. 

• Stuur het protocol en de naam van de coronaverantwoordelijke naar Esmee Smit, 

verenigingsondersteuner van Sportbedrijf Lelystad, via e-mail e.smit@sportbedrijf.nl.    

 

2.2 Informatie binnensportverenigingen voor huur buitensportaccommodatie 

De binnensportverenigingen die gebruik willen maken van een buitensportaccommodatie worden in 

eerste instantie geplaatst bij Sportcomplex De Rietlanden.  

 

De binnensportverenigingen geven les conform de richtlijnen die door de eigen sportbond zijn 

vastgesteld. Daarnaast dienen de huurders vooraf via e-mail klantenservice@sportbedrijf.nl te 

bevestigen aan Sportbedrijf Lelystad dat zij zich committeren aan de regels (genoemd in paragraaf 

2.1.1) en de algemene veiligheid- en hygiëneregels (genoemd in hoofdstuk 1).  

 

Ook voor de binnensportverenigingen geldt dat zij een coronaprotocol dienen op te stellen. Het 

NOC*NSF heeft een basisprotocol opgesteld. Deze kunt u gebruiken en vormgeven voor uw 

vereniging. Daarnaast dient u een coronaverantwoordelijke aan te stellen binnen uw vereniging. 

Deze persoon ziet toe op de handhaving van de regels door begeleiders en sporters en spreekt hen 

hierop aan. Deze persoon kan ook begeleiders en sporters met ziekteverschijnselen naar huis 

sturen.  

 

• Plaats het protocol op de website, zodat het beschikbaar is voor alle leden. 

• Stuur het protocol en de naam van de coronaverantwoordelijke bij de aanvraag naar de 

klantenservice van Sportbedrijf Lelystad, via e-mail klantenservice@sportbedrijf.nl.  

 

Een beheerder/toezichthouder van Sportbedrijf Lelystad is tijdens de openingstijden aanwezig bij 

Sportcomplex De Rietlanden (in zijn gebruikelijke rol als beheerder). Tijdens de gehuurde tijden 

(openingstijden) zijn uitsluitend het hek en de toegang tot de toiletten open. De toiletten worden 

regelmatig schoongemaakt en gedesinfecteerd.  

 

2.2.1 De werkwijze 

De werkwijze voor het huren van een buitensportaccommodatie is als volgt:  

 

1. Stuur een e-mail naar klantenservice@sportbedrijf.nl.  

 

2. Geef in de aanvraag het volgende aan:   

• Van welk veld uw vereniging gebruik wil maken 

o 1/3 natuurgrasveld 

o 2/3 natuurgrasveld 

o beachvolleybalveld* 

o verhard handbalveld* 

• Op welke dagen en tijden uw vereniging gebruik wil maken  

• Welke leeftijdsgroep er komt sporten op de aangegeven dagen/tijden 

o Kinderen tot en met 12 jaar 

o Jongeren van 13 jaar tot en met 18 jaar 

o Volwassenen vanaf 19 jaar 

• Hoeveel begeleiders aanwezig zijn tijdens de training en wie de contactpersoon is. 

Deze meldt zich dan bij de toezichthouder van Sportbedrijf Lelystad.  
*Indien u gebruik wilt maken van het handbalveld en/of de beachvolleybalveld, dan brengt 
Sportbedrijf Lelystad u in contact met het secretariaat van de hoofdgebruiker van de velden. 
 

3. Stuur bij de aanvraag ook het coronaprotocol mee en geef door wie de 

coronaverantwoordelijke is. 

 

Wilt uw vereniging gebruikmaken van een andere locatie dan Sportcomplex De Rietlanden? Volg dan 

de bovenstaande werkwijze en geef aan welke locatie u dan wilt huren. Wij brengen u in contact 

met het secretariaat van de hoofdgebruiker.  

 

mailto:e.smit@sportbedrijf.nl
mailto:klantenservice@sportbedrijf.nl
https://nocnsf.nl/sportprotocol
mailto:klantenservice@sportbedrijf.nl
mailto:klantenservice@sportbedrijf.nl
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Reserveringen voor de buitenvelden bij Sportcomplex De Rietlanden kunnen in ieder geval tot en 

met maandag 1 juni. Na deze datum gaat het voorgezet onderwijs weer naar school en mogelijk dat 

het onderwijs besluit om bewegingsonderwijs aan te bieden. Ook kunt uw sportvereniging vanaf 1 

juli de binnensportaccommodaties weer gebruiken en huren als het coronavirus onder controle blijft. 

 

2.3 Informatie voor gebruik door Sportbedrijf Lelystad  

Wanneer de buurtsportcoaches van Sportbedrijf Lelystad gebruikmaken van de buitensport-

accommodatie waarbij een sportvereniging de hoofdgebruiker is, gaat dit altijd in overleg met het 

secretariaat van de desbetreffende vereniging. Voor de buitenvelden bij Sportcomplex De Rietlanden 

geldt dat dit via de klantenservice van Sportbedrijf Lelystad verloopt.  

 

• De sport- en beweegles door de buurtsportcoaches vindt plaats onder verantwoordelijkheid 

en de regels en voorschriften van Sportbedrijf Lelystad. Ook staat een coronaprotocol op de 

website van het Sportbedrijf en is een coronaverantwoordelijke aangesteld. 

 

• Tijdens het openstellen van de buitensportaccommodatie aan Sportbedrijf Lelystad is de 

coronaverantwoordelijke/toezichthouder van de vereniging aanwezig en leidend. Hij/zij zorgt 

o.a. voor dat de toiletten open zijn, worden schoongemaakt en gedesinfecteerd. Bij 

Sportcomplex De Rietlanden gebeurt dit door de beheerder. Hij/zij is dan niet de 

coronaverantwoordelijke/toezichthouder. Deze taak ligt bij dan bij de buurtsportcoach.  

 

2.3.1 De werkwijze 

 

1. De buurtsportcoach of verenigingsondersteuner neemt contact op met het secretariaat en/of 

de coronaverantwoordelijke van de vereniging voor afstemming en overleg voor het gebruik 

van een buitensportaccommodatie. Voor Sportcomplex De Rietlanden wordt contact 

opgenomen met de klantenservice: klantenservice@sportbedrijf.nl   

 

2. De buurtsportcoach informeert de deelnemers over de regels en voorschriften tijdens de 

sportles. Daar waar mogelijk van te voren via e-mail en anders voor aanvang van de les.  

 

2.4 Informatie voor gebruik door andere partners  

Wanneer een partner (zoals bijv. onderwijs, kinderopvang, noodopvang van kinderen) gebruikmaakt 

van de buitensportaccommodatie waarbij een sportvereniging de hoofdgebruiker is, gaat dit altijd in 

overleg met Sportbedrijf Lelystad en die neemt vervolgens contact op met het secretariaat en/of de 

coronaverantwoordelijke van de desbetreffende vereniging.  

 

• De sport- en beweegles vindt plaats onder verantwoordelijkheid en de regels en voorschriften 

van de desbetreffende partner.  

 

• Tijdens het openstellen van de buitensportaccommodatie aan de partner is de 

coronaverantwoordelijke/toezichthouder van de vereniging aanwezig en leidend. Hij/zij zorgt 

o.a. voor dat de toiletten open zijn, worden schoongemaakt en gedesinfecteerd.  

 

2.4.1 De werkwijze 

 

1. Sportbedrijf Lelystad en/of de partner neemt contact op met de coronaverantwoordelijke van 

de vereniging voor afstemming en overleg. 

 

2. De partner (de uitvoerder van de activiteit) informeert de deelnemers over de regels en 

voorschriften tijdens de sportles. Daar waar mogelijk van te voren via e-mail en anders voor 

aanvang van de sportles.  

 

 

 

 

 

 

mailto:klantenservice@sportbedrijf.nl
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2.5 Informatie voor deelnemers en ouder(s)/verzorger(s) 

Ook voor deelnemers aan de sport- en beweegactiviteiten op de buitensportaccommodaties van 

Sportbedrijf Lelystad gelden regels en voorschriften. Daarom adviseren wij de deelnemers en/of de 

ouder(s)/verzorger(s) het volgende:  

 

 

• Volg altijd de richtlijnen van het RIVM, zoals benoemd in hoofdstuk 1 van dit protocol. 

 

• Laat u goed informeren door de sportvereniging of -aanbieder wat de regels en voorschriften 

zijn. 

 

• Voor ouder(s)/verzorger(s) is de accommodatie gesloten (tot nader order). Kinderen worden 

afgezet bij de ingang en er staan geen ouder(s)/verzorger(s) langs de lijn. 

 

• Volg altijd de adviezen van de coronaverantwoordelijke van de vereniging op. Zo houden wij 

het sporten voor iedereen leuk!  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus
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3 Sporten op een buitensportaccommodatie van een sportvereniging  
 

Het sporten op een buitensportaccommodatie in eigendom van een sportvereniging is vanaf 

woensdag 29 april 2020 weer mogelijk voor kinderen tot en met 12 jaar, voor jongeren van 13 tot 

en met 18 jaar en voor volwassenen vanaf 19 jaar. Naast het openstellen voor leden van de 

verenigingen dienen ook zoveel mogelijk niet-leden te kunnen sporten.  

 

In dit hoofdstuk zetten wij de informatie op een rij voor de sportvereniging die de accommodatie in 

eigendom heeft en informatie over de mogelijke huur door derden van de accommodatie, zoals een 

andere sportvereniging of –aanbieder, de buursportcoaches van Sportbedrijf Lelystad of onderwijs.  

 

3.1 Informatie voor de hoofdgebruiker 

De hoofdgebruikers van de buitensportaccommodaties zijn op vrijdag 24 april 2020 per e-mail 

geïnformeerd over het openstellen van de buitensportaccommodaties. Voor de volledigheid van dit 

protocol zetten wij de regels en de eis omtrent het coronaprotocol hier nogmaals uiteen.  

 

3.1.1 Regels 

Met inachtneming van de volgende regels mag uw sportvereniging de buitensportaccommodatie 

gebruiken:  

• Kinderen tot en met 12 jaar kunnen samen buiten sporten, mits dit georganiseerd en onder 

begeleiding is. Zij hoeven daarbij geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Officiële 

wedstrijden en competitie zijn verboden.  

o Steeds geldt: Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor 

kinderen nog steeds: blijf thuis. 

• Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen samen buiten sporten, mits dit georganiseerd en 

onder begeleiding is. Zij hoeven daarbij vanaf 1 juni geen 1,5 meter afstand meer van elkaar 

te houden. 

o Steeds geldt: Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor 

jongeren nog steeds: blijf thuis. 

• Voor sporters vanaf 19 jaar is ook de buitensportaccommodatie open.  

• Voor ouder(s)/verzorger(s) is de accommodatie gesloten (tot nader order). Kinderen worden 

afgezet bij de ingang en er staan geen ouder(s)/verzorger(s) langs de lijn. 

• De kleedkamers mogen vanaf maandag 15 juni weer gebruikt worden. Omkleden en douchen 

is weer mogelijk bij de vereniging.  

• Toiletten zijn wel bereikbaar en open. De sportvereniging draagt zorg voor regelmatige 

schoonmaak en desinfectie.  

• De kantine, het clubhuis of sociëteit mag vanaf 1 juli, onder voorwaarden, open. Dit is onder 

voorbehoud dat de verspreiding van het coronavirus onder controle blijft. 

• De regels en de maatregelen van het RIVM worden strikt nageleefd.  

 

Voor begeleiding van sportactiviteiten is het volgende advies uitgebracht: 

Trainers, begeleiders en vrijwilligers van boven 70 jaar en uit risicogroepen dienen zelf hun risico te 

analyseren of zij zich op buiten sportparken of in de openbare ruimte in groepen kunnen begeven. 

Raadpleeg desnoods je huisarts. 

 

3.1.2 Coronaprotocol  

Een aantal sportbonden werkt aan generieke richtlijnen voor trainingen (dus met 1,5 meter 

afstand). We vragen u deze specifieke richtlijnen, bovenstaande regels, de maatregelen en wellicht 

andere relevante informatie te verwerken in een coronaprotocol. Het NOC*NSF heeft een 

basisprotocol opgesteld. Deze kunt u gebruiken en vormgeven voor uw verenigingen. Daarnaast 

dient u een coronaverantwoordelijke aan te stellen binnen uw vereniging. Deze persoon ziet toe op 

de handhaving van de regels door begeleiders en sporters en spreekt hen hierop aan. Deze persoon 

kan ook begeleiders en sporters met ziekteverschijnselen naar huis sturen.  

 

• Plaats het protocol op de website, zodat het beschikbaar is voor alle leden. 

• Stuur het protocol en de naam van de coronaverantwoordelijke Esmee Smit, 

verenigingsondersteuner van Sportbedrijf Lelystad, via e-mail e.smit@sportbedrijf.nl.  

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus
https://nocnsf.nl/sportprotocol
https://nocnsf.nl/sportprotocol
mailto:e.smit@sportbedrijf.nl
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3.2 Informatie voor gebruik door Sportbedrijf Lelystad  

Wanneer de buurtsportcoaches van Sportbedrijf Lelystad gebruikmaken van de buitensport-

accommodatie waarbij een sportvereniging de eigenaar is, gaat dit altijd in overleg met het 

secretariaat en/of de coronaverantwoordelijke van de desbetreffende vereniging.  

 

• De sport- en beweegles vindt plaats onder verantwoordelijkheid en de regels en voorschriften 

van Sportbedrijf Lelystad. Ook staat een coronaprotocol op de website van het Sportbedrijf 

en is een coronaverantwoordelijke aangesteld. 

 

• Tijdens het openstellen van de buitensportaccommodatie aan Sportbedrijf Lelystad is de 

coronaverantwoordelijke/toezichthouder van de vereniging aanwezig en leidend. Hij/zij zorgt 

o.a. voor dat de toiletten open zijn, worden schoongemaakt en gedesinfecteerd.  

 

3.2.1 De werkwijze 

 

1. De buurtsportcoach of verenigingsondersteuner neemt contact op met het secretariaat en/of 

de coronaverantwoordelijke van de vereniging voor afstemming en overleg voor gebruik van 

de buitensportaccommodatie. 

 

2. De buurtsportcoach informeert de deelnemers over de regels en voorschriften tijdens de 

sportles. Daar waar mogelijk van te voren via e-mail en anders voor aanvang van de les.  

 

3.3 Informatie voor gebruik door overige partners  

Wanneer een partner (zoals bijv. onderwijs, kinderopvang, noodopvang van kinderen) gebruik wil 

maken van en buitensportaccommodatie gaat dit altijd eerst in overleg met Sportbedrijf Lelystad. 

Wij brengen de partner in contact met het secretariaat en/of de coronaverantwoordelijke van de 

desbetreffende vereniging.  

 

• De sport- en beweegles vindt plaats onder verantwoordelijkheid en de regels en voorschriften 

van de desbetreffende partner.  

 

• Tijdens het openstellen van de buitensportaccommodatie aan een partner is de 

coronaverantwoordelijke/toezichthouder van de vereniging aanwezig en leidend. Hij/zij zorgt 

o.a. voor dat de toiletten open zijn, worden schoongemaakt en gedesinfecteerd.  

 

3.3.1 De werkwijze 

 

1. Sportbedrijf Lelystad neemt contact op met het secretariaat van de betreffende vereniging en 

geeft informatie door. 

 

2. De partner (de uitvoerder van de activiteit) neemt contact op met het secretariaat van de 

vereniging voor de mogelijkheden.  

 

3. De partner (de uitvoerder van de activiteit) neemt contact op met de 

coronaverantwoordelijke van de vereniging voor afstemming en overleg. 

 

4. De partner (de uitvoerder van de activiteit) informeert de deelnemers over de regels en 

voorschriften tijdens de sportles. Daar waar mogelijk van te voren via e-mail en anders voor 

aanvang van de les.  

 

3.4 Informatie voor deelnemers en ouder(s)/verzorger(s) 

Ook voor deelnemers aan de sport- en beweegactiviteiten op de buitensportaccommodaties van een 

sportvereniging gelden regels en voorschriften. Daarom adviseren wij de deelnemers en/of de 

ouder(s)/verzorger(s) het volgende:  

 

• Volg altijd de richtlijnen van het RIVM, zoals benoemd in hoofdstuk 1 van dit protocol. 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus
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• Laat u goed informeren door de sportvereniging of -aanbieder wat de regels en voorschriften 

zijn. 

 

• Voor ouder(s)/verzorger(s) is de accommodatie gesloten (tot nader order). Kinderen worden 

afgezet bij de ingang en er staan geen ouder(s)/verzorger(s) langs de lijn. 

 

• Volg altijd de adviezen coronaverantwoordelijke van de vereniging op. Zo houden wij het 

sporten voor iedereen leuk! 
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4 Sporten in de openbare ruimte 
 

Wilt u in de openbare ruimte een sportactiviteit organiseren (dus niet op een bestaande 

sportaccommodatie) voor kinderen tot en met 12 jaar, jongeren van 13 tot en met 18 jaar en 

volwassenen vanaf 19 jaar? Controleer of dit bij de gemeente is toegestaan en/of welke faciliteiten 

en materialen u mag gebruiken. 

 

Verder adviseren wij het volgende: 

 

• Volg altijd de algemene veiligheid- en hygiëneregels op (zie hoofdstuk 1 van dit protocol). 

Deel deze regels ook met de deelnemers aan de activiteit;  

 

• Voor volwassenen vanaf 19 jaar is het toegestaan om met of zonder begeleiding in hardloop-, 

wieler- en andere sportgroepjes in de openbare ruimte te trainen. Vermijd daarbij de drukte; 

 

• Zorg op het terrein voor een duidelijke routing, zodat personen elkaar zo min mogelijk 

passeren bij het betreden of verlaten van de accommodatie. Houd de 1,5 meter onderlinge 

afstand in acht; 

 

• Zorg er met een duidelijke aanrijdroute van auto’s en fietsen voor dat trainers en sporters 

het terrein op een veilige manier kunnen betreden;  

 

• Stel op de openbare ruimte een coördinator aan die aanspreekpunt is voor de gemeente;  

 

• Zorg dat ten allen tijde EHBO materialen en een AED beschikbaar zijn en deze niet achter slot 

en grendel zitten;  

 

• Stel ook coronaverantwoordelijke aan waarvan er altijd één herkenbaar aanwezig is (bijv. 

met hesje);  

 

• Instrueer trainers/instructeurs over de wijze waarop ze op een verantwoorde en veilige 

manier sportaanbod kunnen uitvoeren (deze informatie vindt u op de website van uw 

sportbond of het NOC*NSF) en waarop zij sporters bij overtreding van de regels moeten 

aanspreken op ongewenst gedrag;  

 

• Communiceer de regels met uw trainers, sporters en hun verzorger(s)/ouder(s) via de eigen 

communicatiemiddelen;   

 

• Zorg waar nodig voor persoonlijke beschermingsmiddelen voor uw trainers/instructeurs;  

 

• Zorg waar nodig voor persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen voor materialen 

(water en zeep en voldoende papieren handdoekjes).  
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Bijlage   
 

 


