
 

 

24 april 2020 

 

Beste gebruiker, 

 

Op dinsdag 21 april 2020 heeft het kabinet in een persconferentie laten weten dat, van het 

totale pakket aan maatregelen die zijn genomen in verband met de bestrijding van het 

coronavirus, enkele maatregelen worden versoepeld. Dit heeft ook voor de sport gevolgen. 

 

Maatregelen 

Georganiseerd sporten voor volwassenen in de binnen- en buitenruimte is nog tot en met 19 

mei niet toegestaan. De binnensportaccommodaties en zwembaden blijven tot die datum 

ook gesloten voor alle gebruikers. Wel kunnen kinderen en jongeren tot en met 18 jaar buiten 

sporten in georganiseerd verband en onder begeleiding met in achtneming van 

onderstaande. 

 

• Kinderen tot en met 12 jaar kunnen samen buiten sporten, mits dit georganiseerd en 

onder begeleiding is. Zij hoeven daarbij geen 1,5 meter afstand van elkaar te 

houden. Officiële wedstrijden en competitie zijn verboden. Steeds geldt: geen ouders 

langs de lijn en thuis douchen. Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt 

ook voor kinderen nog steeds: blijf thuis. Kleedkamers en kantines blijven gesloten. 

  

• Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen samen buiten sporten, mits dit 

georganiseerd en onder begeleiding is. Zij moeten onderling 1,5 meter afstand 

houden. Officiële wedstrijden en competitie zijn verboden. Steeds geldt: geen ouders 

langs de lijn en thuis douchen. Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt 

ook voor jongeren nog steeds: blijf thuis. Kleedkamers en kantines blijven gesloten. 

 

 

Extra regels voor gebruik alle Buitensportaccommodaties 

 

SPORT•GOUDA coördineert het overzicht van alle activiteiten. Dus ook van de 

accommodaties in eigendom van verenigingen zelf. Voor verenigingen en aanbieders die 

iets op een buitensportaccommodatie willen organiseren gelden daarom de volgende 

regels: 

 

• SPORT•GOUDA stelt alle buitensportaccommodaties weer open aan 

sportverenigingen die de accommodatie van ons gebruiken en huren.  

 

• SPORT•GOUDA moet vooraf op de hoogte worden gebracht van alle activiteiten die 

er op de buitensportaccommodaties van SPORT•GOUDA én 

buitensportaccommodatie in uw eigendom worden georganiseerd.  

 

• Wij stellen in samenwerking met de gemeente Gouda een uitgebreid coronaprotocol 

op dat we u hopelijk begin volgende week kunnen toesturen. Dit past binnen de 

noodverordening die gaat worden uitgevaardigd. Hierin staat ook hoe u uw 

activiteiten kunt doorgeven en waaraan deze moeten voldoen. 

 

• Allereerst dient er een noodverordening vanuit de veiligheidsregio Hollands-Midden te 

worden uitgevaardigd, voordat het uitvoeren van sportactiviteiten van start kan 

gaan. Dit ondanks de genoemde datum van 29 april 2020 als ingangsdatum van het 

weer mogen uitvoeren van sportactiviteiten voor de jeugd t/m 18 jaar. De gemeente 

Gouda werkt er hard aan maar regio is leidend. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Gebruik openbare ruimte voor activiteiten 

Het gebruik van openbare ruimten, trapveldjes, parken, speelpleintjes vallen onder de 

verantwoordelijkheid van de gemeente Gouda. Als uw vereniging hiervan gebruik wil maken 

loopt de aanvraag ook via SPORT•GOUDA. Het aanvraagformulier hiervoor wordt tegelijk 

met het coronaprotocol begin volgende week verspreidt. 

 

Faciliteren buitenlocaties voor binnensportverenigingen 

We bekijken in samenspraak met binnensportverenigingen en sportclubs hoe we een 

buitenlocatie kunnen faciliteren, zodat trainingen voor de jeugd mogelijk in de buitenlucht 

kunnen worden opgestart. Verenigingen die hiervan gebruik willen maken kunnen contact 

opnemen met SPORT•GOUDA afdeling verhuur, via verhuur@sportpuntgouda.nl of tel: 0182-

590910. 

 

Sportevenementen tot 1 september 2020 

Alle sportevenementen met een vergunnings- en meldplicht gaan tot 1 september 2020 niet 

door. 

 

Kijk voor alle nieuwe maatregelen op de website van de rijksoverheid: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-

leven/sport  

 

Deze informatie is bijgewerkt tot 24 april 2020. Mocht de overheid verdere maatregelen 

treffen, dan zullen wij daar als SPORT•GOUDA aan meewerken. Als de situatie erg verandert 

dan stellen we u daarvan op de hoogte. Met vragen kunt u contact met ons opnemen via 

info@sportpuntgouda.nl of bel: 0182-590910. Wij zijn van maandag t/m vrijdag tussen 9:00-

14:00 uur telefonisch bereikbaar. 

 

Wij zullen er alles aan doen om alle nieuwe informatie ook zo spoedig mogelijk op onze 

website te vermelden. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

SPORT•GOUDA BV 

 

Bas Koekoek 

Algemeen directeur 
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