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Beekbergen, 1 mei 2020

Betreft: openstelling (buiten) sporten voor de jeugd

Geachte/beste collega’s van de gemeenten,
In dezelfde week dat we hoorden dat kinderen en jeugd de afgelopen weken substantieel minder
zijn gaan bewegen, ging de sport weer een beetje open. Daar zijn we natuurlijk ontzettend blij
mee. Want ik hoef u niet uit te leggen wat de maatschappelijke waarde van de sport is.
Daarbij zijn we onder de indruk van de snelheid waarmee de sportinfrastructuur weer tot leven
komt. De afgelopen week hebben we als sportsector en overheid ontzettend hard (samen)gewerkt
om dit mogelijk te maken. Met een protocol, (gym)sport specifieke adviezen en inspirerende
voorbeelden. Ook hulde voor jullie inzet als gemeente daarin.
De maatregel dat alleen buiten gesport mag worden, vraagt ontzettend veel creativiteit, lef en
ondernemerschap van onze clubs. We zijn immers gewend vooral voor het binnen een aanbod te
hebben voor onze 225.000 kinderen in de gymsport. Dat aanbod bestaat uit tal van disciplines zoals
gymnastiek, turnen, dansen, freerunnen, ritmische en acrobatische gymnastiek en
trampolinespringen. Ook hebben we een nijntje beweegprogramma voor de allerkleinsten. Dit zijn
allemaal disciplines die prima buiten kunnen worden uitgevoerd binnen de afgesproken richtlijnen.
Ook het gebruik van materialen zoals airtracks en matten is hierbij toegestaan (mits correct
gereinigd na gedeeld gebruik door kinderen).
Mocht u als gemeente echter in de uitvoering van de nieuwe maatregel ergens tegenaan lopen,
overlegt u dan met de club over mogelijke oplossingen. Landelijk is immers afgesproken dat alle
sporten en alle kinderen een plekje krijgen buiten. Onze clubs hebben een goede kijk op wat er
nodig en mogelijk is; hierin moeten we samenwerken. U kunt ook contact opnemen met de KNGU,
via serviceteam@kngu.nl of 055 505 8700.
De KNGU heeft met de sportbonden van de clubs die zelf een buitensportaccommodatie in beheer
hebben (denk aan hockey), afgestemd dat hun clubs openstaan voor aanbod van de lokale gymsport.
Ook NOC*NSF en de VSG ondersteunen deze oproep.
Zo helpen we elkaar en creëren we een mooi multi-sportaanbod, ook voor onze
225.000 kinderen en hun vriendjes en vriendinnetjes.
Hartelijk dank voor uw medewerking,

Marieke van der Plas
Directeur KNGU
Marieke van der Plas

