
Beste voorzitter/directeur,  
  
Vandaag was voor ons allemaal een belangrijke dag, waarop er meer duidelijkheid kwam over 
vervolg van de door corona ontstane actuele situatie voor NL en van de coronamaatregelen voor de 
sportsector. Daarover hieronder en de komende dagen meer.     
  
Verder het volgende: sinds de corona crisis ontvang je mijn dagelijkse update waarvan de inhoud 
door het team accountmanagement met input van velen is samengesteld. Daarnaast ben je gewend 
om één keer in de twee weken een ‘ledennetnieuwsbrief’ te ontvangen. We merken dat er 
momenteel veel overlap in artikelen in de update en nieuwsbrief zijn. Vandaar dat pas na de 
meivakantie weer een 'ledennetnieuwsbrief’ verstuurd wordt en jullie via mijn update op de hoogte 
worden gehouden van actuele ontwikkelingen. We beseffen dat mogelijk jouw medewerkers ook 
geabonneerd zijn op de nieuwsbrief. Voel je daarom vrij om deze update-mail verder binnen jouw 
bond te verspreiden.   
  
Vandaag in de update:  

        Persbericht “Kabinet geeft jeugd de ruimte om te sporten”  
        Versoepeling coronamaatregelen voor sportsector  
        Vragenuur HR – vragen | 23 april | 13 – 14 uur  
        Club van het jaar verkiezing | Verplaatst naar september  
        Oproep aandacht preventiebeleid, grensoverschrijdend gedrag en sociale veiligheid  

  
De komende periode staat in het teken van de beperkte heropening van de sport. Laat vooral jouw 
vragen aan ons weten. 
  
Groet, Kim  
  
Persbericht | Kabinet geeft jeugd de ruimte om te sporten  
De Nederlandse jeugd mag weer naar de sportclub. Het kabinet heeft ruimte gecreëerd in de 
maatregelen zodat kinderen en jongeren tot en met 18 jaar buiten met elkaar mogen sporten. De 
leeftijdsgroep 13 – 18 jaar zal daar bij wel 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden. Het kabinet 
heeft verder besloten trainingen van topsporters onder duidelijke voorwaarden en op aangewezen 
locaties mogelijk te maken. De op dit moment gesloten sportaccommodaties mogen alleen voor deze 
groepen weer worden gebruikt. Deze beperkte heropening van de sport is voorlopig tot 20 mei van 
dit jaar. De horecavoorzieningen van de sportverenigingen blijven net als de rest van de horeca in 
Nederland nog gesloten. Ook het algemene verbod op samenkomsten blijft voorlopig gehandhaafd. 
Het verbod op het organiseren van vergunning plichtige evenementen wordt verlengd tot 1 
september 2020.  
  
Zie hier het volledig persbericht.   
  
Versoepeling coronamaatregelen voor sportsector  
Zoals iedereen heeft kunnen horen in de persconferentie zijn er wijzigingen in de coronamaatregelen 
die leiden tot een versoepeling voor de sportsector. Ook hier te lezen.   

        Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en 
-spel (geen officiële wedstrijden).  
        Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten.  
        Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, 
maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.  
        Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches; er 
kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan.   

http://pers.nocnsf.nl/kabinet-geeft-jeugd-de-ruimte-om-te-sporten/
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/21/maatregelen-corona-verlengd


        Topsporters kunnen op aangewezen trainingslocaties de training hervatten als zij 1,5 meter 
afstand in acht nemen.  

  
Voor sportparticipatie betekent dit dat we de komende dagen in nauwe samenwerking zullen 
optrekken met de VSG. Samen met de VSG gaan we het proces landelijk faciliteren zodat 
sportverenigingen zich kunnen voorbereiden en ook in de openbare ruimte voldoende georganiseerd 
sportaanbod is voor kinderen en jeugd die niet lid zijn van een sportvereniging. We zullen dit 
coördineren vanuit CMT Sport NL en een representatief implementatieteam aanzetten van 
verschillende sporten, gevormd uit het Teams platform 1,5 m samenleving. Dit platform komt 
woensdagmiddag 15.30 uur bij elkaar. We gaan in de dagen daarna in overleg en samen met de VSG 
landelijk protocollen en werkwijze maken en verspreiden.   
  
Voor topsport wordt nadrukkelijk gekeken naar NOC*NSF en KNVB om regie te nemen, een 
raamwerk te maken en kort te sluiten met VWS hoe topsporters op door NOC*NSF aangewezen 
trainingslocaties de training kunnen hervatten als zij 1,5 meter afstand in acht nemen. Dit zal in 
afstemming met de Technisch Directeuren worden gedaan. Er zal waarschijnlijk ook afstemming 
nodig zijn met de relevante veiligheidsregio’s.  
   
Vragenuur HR – vragen | 23 april | 13 – 14 uur  
Op 9 April vond via Microsoft Teams het eerste HR-vragenuur plaats, georganiseerd door NOC*NSF 
en de WOS. Gedurende de bijeenkomst werd na een kort inhoudelijk deel, goed gebruik gemaakt van 
een ieders kennis, kunde en ervaringen met betrekking tot de Coronacrisis. Dankzij de deelnemers 
was het een succesvolle bijeenkomst. Kijk voor het verslag van dit 1e vragenuur HR in “Teams HR 
vragen”.  Er is een nieuw HR-vragenuur gepland op: donderdag 23 april van 13.00-14.00 uur. NB: 
meld je op dat tijdstip in Microsoft Teams HR-vragen en sluit aan bij de live video-chat. Vóór 
donderdag wordt nog een korte agenda gedeeld. Deel vragen vooraf in de chatfunctie, dan worden 
ze meegenomen in de voorbereiding.   
   
Teams HR – vragen is bedoeld voor de HR-managers/medewerkers en overige geïnteresseerden met 
corona-gerelateerde HR – vragen. Mocht er nog niemand van je bond zijn aangemeld en wil je wel 
(laten) deelnemen in deze Teamsomgeving, je bent van harte welkom! Mail naam en mailadres naar 
Ieneke Romeyn (ieneke.romeyn@nocnsf.nl ).   
  
Club van het jaar verkiezing I Verplaatst naar september  
In verband met de corona crisis wordt de verkiezing van Club van het Jaar over de zomer getild. 
Zowel bonden als clubs hebben nu belangrijke zaken aan het hoofd dan het meedoen aan de 
verkiezing. De verkiezing draait om verenigen en dat is precies wat nu helaas niet kan.   
  
Van afstel komt geen uitstel: in september wordt gestart met de verkiezing Club van het Jaar. De 
exacte startdatum moet nog bepaald worden. Zodra meer bekend is, brengen we je hiervan op de 
hoogte.  
  
In de tussentijd vragen we clubs om hun maatschappelijke initiatieven tijdens de coronacrisis met 
ons te delen, zodat we hiermee andere clubs kunnen inspireren. Dit sluit aan op de verhalen die 
NOC*NSF op dit moment al ophaalt bij de clubs en via social media deelt. Mocht je zelf mooie 
voorbeelden weten, dan horen we die graag.  
  
Contactpersoon verkiezing Club van het Jaar:   
Charlotte Persyn I  06 83 80 72 74 I charlotte.persyn@nocnsf.nl  
  
Oproep aandacht preventiebeleid, grensoverschrijdend gedrag en sociale veiligheid  
Nu bij verenigingen activiteiten en de planning er waarschijnlijk anders uitzien, is het wellicht de tijd 

https://nocnsf.nl/nieuws?subtheme=Sportwereld%20tegen%20corona


om aandacht te vragen voor het preventiebeleid grensoverschrijdend gedrag en sociale veiligheid 
binnen verenigingen en clubs. Want met het stilvallen van de sport, is het gedrag natuurlijk nog niet 
verdwenen. En misschien is juist nu wel het moment om actie te ondernemen.  
  
Wat kan je doen?  

 Wijs verenigingen op het eenvoudige 5-stappenplan van het Centrum Veilige Sport 
(CVSN) van NOC*NSF. Dit plan kan ze helpen bij het voorkómen van grensoverschrijdend 
gedrag.   

 Laat verenigingen gebruikmaken van de gratis experts van het CVSN. Zij kunnen helpen 
met het formuleren en communiceren van hun preventiebeleid. De experts kunnen ook 
ondersteuning bieden bij het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor 
hun vrijwilligers. Ook deze verklaring is een belangrijke preventieve stap. De experts zijn 
te bereiken via vog@nocnsf.nl.   

 Laat iedereen die betrokken is bij verenigingen zich inlezen in de onderwerpen omtrent 
veiligheid op de website van het CVSN.  

  
Voor vragen over preventie binnen verenigingen en clubs kun je contact opnemen met:  
Astrid Cevaal | 06 83 13 06 62 | astrid.cevaal@nocnsf.nl   
  
 Met vriendelijke groet, 
  
Kim Boterenbrood 
Accountmanager NOC*NSF 

  
  
  
  

 

https://centrumveiligesport.nl/doelgroepen/bestuurders-en-begeleiders/stappenplan
https://centrumveiligesport.nl/doelgroepen/bestuurders-en-begeleiders/seksuele-intimidatie-en-misbruik/aanvragen-verklaring-omtrent-gedrag-vog
https://centrumveiligesport.nl/onderwerpen
https://centrumveiligesport.nl/onderwerpen
https://centrumveiligesport.nl/onderwerpen

