Beste sportbestuurders,
Een aantal van jullie is deze week weer begonnen met het verzorgen van trainingen voor jeugdleden.
De eerste beelden die we daarvan te zien kregen zijn geweldig. Blije koppies, rode wangen en zweet
op de voorhoofden; wat een heerlijk gezicht! Daar doen we het allemaal voor.
Met hulp van het protocol van NOC*NSF en die van jullie sportbonden hebben jullie allemaal eigen
protocollen gemaakt die ervoor moeten zorgen dat leden (en misschien ook potentiële leden)
verantwoord kunnen sporten en het COVID-19 virus steeds minder kans krijgt de kop op te steken.
Fijn dat jullie deze taak zo serieus oppakken.
We kregen de afgelopen week nog wat vragen en misschien houden deze vragen jullie ook nog wel
bezig, vandaar deze korte checklist.
Protocol NOC*NSF
Om te mogen sporten op je sportpark moet je een eigen protocol hebben. Het protocol van
NOC*NSF (klik hier) (en je eigen sportbond) heb je nodig om je eigen verenigingsprotocol te maken.
Routing op het park
Om contact tussen (ouders van) jeugdleden te vermijden moet je nadenken over de loop- en
fietslijnen op je sportpark. Hiervoor is het soms nodig om pijlen te zetten, meerdere entrees te
gebruiken, dranghekken neer te zetten of rusttijd tussen de trainingen in te bouwen. Bij de gemeente
Leiden kun je kosteloos dranghekken lenen. Hier kun je lezen hoe dat gaat:
www.leiden.nl/sport/corona.
Sanitair
Het clubhuis mag niet open en kleedkamers kun je niet gebruiken om je te verkleden of te douchen.
Zorg wel dat je ergens handen kunt wassen of – in geval van nood – naar het toilet kunt. Hier kun je
een kleedkamer wel voor gebruiken, maar dan ook alleen daarvoor. Maak deze ook regelmatig
schoon.
Vrij sporten
Het is nog niet mogelijk om vrij sporten aan te bieden, ook niet voor de jeugd. Er moet altijd sprake
zijn van een les- of trainingssituatie waarbij een begin- en eindtijd afgesproken is en een trainer of
docent aanwezig is. Een terreinmeester is géén trainer.
Hygiëne
Maak regelmatig het trainingsmateriaal schoon met water, sop of desinfecteermiddel. Laat alle
deelnemers voor en na de training de handen wassen.
Coronacontactpersoon
Iedere club moet een coronacontactpersoon aanstellen en die persoon bij de gemeente Leiden
bekend maken. Deze persoon is het eerste aanspreekpunt rondom coronamaatregelen, zowel voor
de clubleden als de gemeente.
Ouders weren
Het protocol is zeer duidelijk over de aanwezigheid van ouders of toeschouwers bij trainingen: dit
mag niet! Ouders zetten hun kind af bij het sportpark en komen hun kind na de training pas weer
halen. Meerijden met teamgenootjes is ook niet gewenst.

Toezicht BOA
De BOA’s van de gemeente Leiden maken rondes om u te helpen de maatregelen na te leven. Zijn er
personen op het sportpark die daar niet horen, dan kunt u dit tijdens kantooruren laten weten via
telefoonnummer 14071. Daarbuiten kan dat via het politienummer 0900-8844.
Financiële steun
Behalve dat sommigen van jullie de trainingen al hebben hervat en anderen plannen maken om daar
snel mee te starten, is er nog meer goed nieuws te melden, zo vlak voor het weekend. Het kabinet
stelt 110 miljoen euro beschikbaar voor de sportsector. Dat is vanmiddag bekend geworden.
Het grootste deel daarvan, 90 miljoen euro, is bedoeld om de huur van accommodatie kwijt te
schelden over de periode van 1 maart tot en met 1 juni 2020. Voor veel clubs is de huur de grootste
kostenpost. De regeling wordt door het ministerie van VWS nader uitgewerkt, in samenwerking met
gemeenten. Zodra wij daarover meer details weten, zullen wij jullie informeren.
De resterende 20 miljoen euro gaat naar sportverenigingen met een eigen accommodatie. Veel van
deze clubs komen vaak niet in aanmerking voor andere regelingen vanuit het Rijk. Clubs met een
eigen accommodatie en een omzetverlies van minimaal 20% kunnen aanspraak maken op een
bijdrage van 2.500 euro per club. Hiervoor komen circa 7.500 clubs in aanmerking. Ook deze regeling
wordt nu verder uitgewerkt.
Sportverenigingen zijn ontzettend belangrijk voor de samenleving. Wij zijn daarom heel blij met dit
positieve nieuws. Zeker nu van sportverenigingen gevraagd wordt om de trainingen voor de jeugd te
hervatten en open te stellen voor niet-leden, is dit een belangrijke steun vanuit het kabinet.
In het platform sport van gemeente Leiden, Leidse Sportfederatie en Topsport Leiden bespreken wij
hoe wij jullie, ieder vanuit onze eigen rol, zo goed mogelijk kunnen begeleiden. Het contact met de
verenigingen is daarbij onmisbaar. Laten we elkaar de komende tijd blijven opzoeken.
Succes met het opstarten van jullie club en veel plezier met sporten.

