Amersfoort, 24 april 2020
Betreft: herstart sport Amersfoort

Beste verenigingsbestuurder,
Gelukkig! Onze kinderen en jongeren mogen vanaf 29 april weer sporten in de buitenlucht. Premier
Rutte maakte dinsdagavond bekend dat trainingen op buitensportaccommodaties voor jongeren tot
18 jaar weer opgepakt kunnen worden. Dit kan alleen onder begeleiding en bepaalde voorwaarden.
Daarnaast heeft de premier aangegeven dat ook voor kinderen die niet bij een vereniging zijn
aangesloten, het mogelijk moet zijn om aan georganiseerde sport- en beweegactiviteiten deel te
nemen.
Regie Sport3hoek
Vanuit de Sport3hoek in Amersfoort, bestaande uit de ASF, SRO en gemeente Amersfoort, nemen we
de regie en trekken we samen op met onder andere sportverenigingen, sport- en beweegaanbieders,
buurtsportcoaches, jongerenwerk en handhaving. Ons uitgangspunt daarbij is dat alle kinderen en
jongeren in Amersfoort mee kunnen doen aan georganiseerd sportaanbod. Niet alles is nu nog niet
helemaal duidelijk, maar we houden u de komende tijd vanuit de Sport3hoek op de hoogte.
Uw plannen
Als sportvereniging kunt u de komende dagen gebruiken om te kijken of het haalbaar is om binnen
de richtlijnen de sportactiviteiten voor de jeugd weer op te pakken. Deze voorwaarden en richtlijnen
vindt u op de website van de rijksoverheid. Aanvullende informatie is te vinden op de website van de
gemeente. Daar vindt u ook de laatste stand van zaken, specifiek voor de situatie in Amersfoort.
Denk bij het maken van plannen ook na over de randzaken, logistiek, afstemming met anderen en
bijvoorbeeld het aanbod voor kinderen die geen lid zijn.
Op landelijk niveau wordt op dit moment hard gewerkt aan de aanpassing van de noodverordening
op basis van de wijzigingen in de huidige maatregelen Daarnaast is er door de vereniging Sport en
Gemeenten in samenwerking met het ministerie en NOC-NSF gewerkt aan het opstellen van
protocollen voor sport. Deze zijn vandaag beschikbaar gekomen (zie link). Op basis van deze
protocollen zullen wij de komende dagen extra richtlijnen aangeven op de website van de
gemeente, zodat u daarmee rekening kunt houden bij de organisatie van activiteiten.
Topsporters
Tot slot heeft het kabinet besloten om ook topsporters meer mogelijkheden te bieden. Zij kunnen
hun trainingen individueel weer hervatten op aangewezen sportaccommodaties, als zij zich aan de
richtlijn van 1,5 meter afstand houden. NOC*NSF en de KNVB stellen een lijst op met de namen van
de sporters die als topsporter aangemerkt worden en toegang hebben tot aangewezen
accommodaties.
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Mocht u hierover vragen hebben, willen overleggen of suggesties, dan kunt u contact opnemen met
de verenigingsondersteuners van SRO via sportvereniging@sro.nl. De komende dagen komt meer
ondersteunende informatie beschikbaar. Kijk daarom ook op de genoemde websites voor de laatste
stand van zaken. Zodra er aanvullende informatie of maatregelen bekend zijn, zullen wij u hierover
informeren.
Het zal de komende tijd nog best even improviseren en leren zijn. Laten we daar samen rekening
mee houden. Met dit bericht willen we u zo goed mogelijk informeren en verwijzen naar de
beschikbare informatie, maar we realiseren ons dat we niet volledig kunnen zijn. Wij wensen u
veel succes met de hervatting van uw activiteiten en zien er, samen met u, naar uit dat onze jeugd
vanaf volgende week weer kan bewegen en sporten!
Alvast bedankt voor uw inzet. Met sportieve groet namens de Sport3hoek,
Frans Prins (ASF)
Marjon van Vilsteren (SRO)
Hans Buijtelaar (wethouder sport)
N.B. Actuele informatie is te vinden op de websites van de rijksoverheid en van de gemeente!
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