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Vereniging Sport en Gemeenten 
t.a.v. de heer A. de Jeu, directeur 
Postbus 16268 
2500 BG Den Haag 

Arnhem, 6 juli 2020 

Kenmerk Betreft 

DIR_057 Versoepeling openstelling 

 
Beste André, 
 
Het Kabinet heeft op 24 juni jl. besloten om de maatregelen voor het sporten te versoepelen met 
ingang van 1 juli. Kort samengevat komt het er op neer dat de eerder voorgenomen sluiting van 
de binnensportaccommodaties, de halvering van groepen binnen, de 1,5 meter afstandseis 
tijdens de sportbeoefening en het gesloten houden van kleedkamers & douches is komen te 
vervallen. Ook mogen er vanaf 1 juli weer wedstijden en toernooien worden gespeeld en is 
publiek, onder restricties, zowel binnen als buiten weer toegestaan.  
 
In het algemeen sportprotocol ‘verantwoord sporten’ (zie link) zijn deze versoepelingen verwerkt, 
zodat de sportsector de versoepelingen kan toepassen.  Daarnaast is de aanvullende 
'handreiking Crowdmanagement' opgesteld, met daarin aanwijzingen hoe praktisch om te gaan 
met de 1,5 meter afstandseis en de toegestane bezoekersaantallen. 
 
De maatregelen voor versoepelingen zijn meer dan welkom. Want de corona maatregelen van de 
afgelopen maanden hebben een enorme impact gehad op de sportdeelname. De 
sportdeelnamecijfers over de maanden maart, april en mei spreken boekdelen. Er was sprake 
van een drastische daling, met name bij kinderen en bij de binnensporten. In vergelijking met 
2019 was de afname zo’n 1,8 miljoen personen. Een deel van die sporters heeft hun toevlucht 
gezocht en gevonden bij het sporten in de buitenlucht, Echter een groot aantal specifieke 
sporten kunnen alleen goed binnen beoefend worden. Juist deze groep sporters en sportclubs is 
het hardst geraakt. Het is dan ook nu zaak om ook voor alle binnensporten de mogelijkheid te 
creëren, om weer de sporthal in te kunnen en te zorgen dat het aantal sporters weer op het oude 
niveau komt. En dat binnen de gehele sportinfrastructuur het leven in en om de sportclub 
herstelt. Dit is voor veel sportclubs van groot belang voor de binding en behoud van de leden en 
de sporters en tegelijkertijd cruciaal voor de financiële continuïteit. 
 
 

https://nocnsf.nl/sportprotocol
https://vng.nl/sites/default/files/2020-06/vng-handreiking-crowmanagement.pdf


 

 

Gelet op bovenstaande hopen en verwachten we dan ook dat alle gemeenten zich met verve 
inzetten voor de openstelling van de binnen- en buitensportaccommodaties. We begrijpen dat dit 
vooral voor bij de binnensport nog tot een aantal praktische vragen leidt, zoals ventilatie, de 
bezettingsgraad en de inzet van beheerders. Het zijn dus veelal vraagstukken die om lokaal 
maatwerk vragen en in afstemming met de verenigingen tot goede oplossingen kunnen leiden.  
En laten we niet vergeten dat het voor de gemeenten een grote toegevoegde waarde heeft 
wanneer de sportverenigingen hun maatschappelijke en sportieve rol weer voluit kunnen 
uitoefenen. 
 
Zeker nu veel mensen besloten hebben om tijdens de zomervakantie in eigen land te blijven, is 
het fantastisch indien de sportverenigingen hun aanbod in de zomervakantie zo goed mogelijk 
kunnen aanbieden aan hun leden en andere geïnteresseerden. 
 
Met vriendelijke groet, 
NOC*NSF 
 
 
 
Gerard Dielessen 
Algemeen directeur 
 
  
  
 


