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DE JEUGD WEER IN BEWEGING
Vanaf 29 april aanstaande zullen enkele genomen maatregelen op het gebied van sport en bewegen
versoepeld worden. 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 vanaf 29 april buiten met
elkaar mogen sporten. De leeftijdsgroep 13 tot en met 18 jaar zal daarbij wel anderhalve meter afstand
tot elkaar moeten houden. Op de site van de Rijksoverheid vind je meer informatie over de nieuwe
maatregelen met betrekking tot de sport.
In onze vorige ‘factsheet’ hebben we informatie met jullie gedeeld over de gevolgen van de coronacrisis
met betrekking tot de sportverenigingen. Als vervolg hierop volgt een nieuwe ‘factsheet’ met daarin
enkele interessante en waardevolle aanvullingen, met name op het gebied van sportaanbod voor
kinderen en jongeren. Aangevuld met de beschikbare steunpakketten en tips & tricks om in deze tijd
als vereniging actief te blijven.

NIEUWE MAATREGELEN SPORTVERENIGING
Zoals gezegd zijn op basis van de persconferentie van dinsdag 21 april een aantal maatregelen
versoepeld. Dat is goed nieuws voor onze sportende kinderen en jongeren, dit betekent namelijk dat zij
vanaf 29 april meer ruimte krijgen om georganiseerde buitensport te beoefenen.
Breng samen de jeugd weer in beweging!
Het is natuurlijk positief dat er enkele maatregelen op het gebied van sport en bewegen worden
versoepeld. Het is echter niet voor iedere vereniging even gemakkelijk om weer (gedeeltelijk) open te
gaan en zich daarbij aan de maatregelen te houden. Het is daarom juist nu van groot belang om samen
te werken op verschillende gebieden. Dit om zoveel mogelijk kinderen de kans te bieden om weer te
gaan sporten en bewegen.
Een aantal mogelijkheden lichten we hieronder verder toe. Heb jij als vereniging nog een mooi
initiatief? Aarzel dan niet en neem gerust contact met een verenigingsondersteuner van Sport
Nederweert. Zij helpen je graag om jullie ideeën verder uit te werken en om sportaanbieders met
elkaar in contact te brengen.
Niet-leden laten sporten
Tijdens de persconferentie van 21 april riep premier Rutte op om sportclubs ook open te stellen voor
niet-leden. Sporten is gezond en kinderen moeten de kans hebben om bezig te blijven, zo verklaarde de
premier tijdens zijn toespraak. Wanneer je er als vereniging voor kiest om je club open te stellen voor
niet-leden is het natuurlijk wel van belang om je aan de gemaakte maatregelen te houden.
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Van binnen- naar buitensport
Op dit moment mogen binnensportaccommodaties hun deuren nog niet openen. Dit is natuurlijk
erg jammer, maar biedt ook kansen. Zo zijn er voor veel binnensporten mogelijkheden om hun sport
buiten aan te bieden en/of een de samenwerking te zoeken met een andere buitensportvereniging. Een
volleybalclub kan bijvoorbeeld denken aan het combineren van volleybal met voetbal en samen een
aangepaste vorm te bedenken zoals beach/voetvolley.
Naschools aanbod
De scholen zullen na de meivakantie weer (gedeeltelijk) opengaan. Ook het naschoolse sportaanbod
zal toenemen. Sportverenigingen kunnen hier een belangrijke rol in spelen. Er is veel behoefte
voor naschools sportaanbod en om aan deze behoefte te kunnen voldoen, zijn er voldoende
sportaccommodaties nodig. Je kunt hier als vereniging in bijdragen door jouw accommodatie open te
stellen voor naschools sportaanbod. Dit sportaanbod kan aangeboden worden door studenten die
nog thuis zitten door de coronacrisis en door de sportcoaches en verenigingsondersteuners binnen de
gemeente.

WERK SAMEN EN KRIJG ZO MEER JEUGD IN BEWEGING!
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1. ALGEMENE INFORMATIE EN HULP
1.1 REGELS VOOR LEGIONELLAPREVENTIE
Op dit moment mogen sportparken niet gebruikt worden en daardoor worden ook de douches en
andere apparaten die water vernevelen niet gebruikt. Om legionellagroei te beperken is het zinvol om
het volgende te doen:
• Voorkom stilstand van water in een systeem
• Stel de boiler of combiketel goed (tenminste 60 graden)
• Gebruik het warme en koude water minimaal wekelijks
• Spoel direct bij het ‘opnieuw’ in gebruik nemen van de accommodatie even de kranen en douches
door om het water te verversen. Het verstandigste is om dit te doen met water met een hoge
temperatuur (advies: 80 graden)
Wees dus vooral alert zodra de sportparken weer open mogen dat de douches en waterinstallaties voor
gebruik eerst goed worden doorgespoeld. Meer informatie en regelgeving omtrent legionellapreventie
vind je hier.

SPOEL KRANEN EN DOUCHES GOED DOOR OM LEGIONELLA TE VOORKOMEN!
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1.2 HANDIGE INFORMATIE VANUIT NOC*NSF
Sportprotocol, posters en informatieborden
Via deze link is het sportprotocol te vinden voor kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar.
Met dit protocol willen NOC*NSF, de sportbonden en de VSG de gemeenten en uitvoerende partijen
richting geven hoe te handelen en hen aandachtspunten voor nadere uitwerking aanreiken. Gemeente
Nederweert heeft hierop nog nadere eisen geformuleerd. Deze zijn terug te vinden in de eerder
gestuurde mail door Jan van Riet.
Verder zijn er door NOC*NSF een aantal informatieborden en posters ontwikkeld. Deze kunnen
door verenigingen gebruikt worden als communicatiemiddel richting leden en bezoekers. De
informatieborden en posters zijn hier terug te vinden. Let hierbij wel op het advies dat de gemeente
Nederweert in de eerder verstuurde mail geeft, namelijk: haal de volgende stelling door: ‘indien
ondersteuning echt noodzakelijk is, is één ouder/verzorger toegestaan.’
Neem voor vragen omtrent regelgeving binnen de gemeente Nederweert contact op met Jan van Riet
via j.vanriet@nederweert.nl of 0495-677111.
Checklist voor sportverenigingen
De situatie die is ontstaan door het Corona-virus heeft veel gevolgen voor sportverenigingen. Maar
waar moet je als club dan aan denken? Deze checklist brengt onderstaande aandachtspunten in kaart
en helpt je op weg:
• Financiën (inkomsten en uitgaven)
• Accommodatie (club, kantine, kleedkamers, sportvelden)
• Algemeen (communicatie en extra tips)
FAQ
Loop je in deze periode tegen een vraag aan waar je snel antwoord op wil? Neem dan eens een
kijkje op de site van NOC*NSF. Zij hebben een lijst opgesteld met veelgestelde vragen, opgedeeld
in vier categorieën: algemene vragen, vragen van sportclubs, van sporters en van sportbonden.
Kom je er niet uit of staat je vraag hier niet bij? Neem dan contact op met Manon van Veghel,
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2. BESCHIKBARE STEUNPAKKETTEN
Steunmaatregel voor ondernemers ook voor sportverenigingen: €4.000,In de vorige nieuwsbrief hebben wij jullie geïnformeerd over de mogelijkheid om een beroep te doen
op de eenmalige tegemoetkoming van €4.000,- voor sportverenigingen. Gebleken is dat een aantal
SBI codes (van de Kamer van Koophandel) geen toegang tot de regeling boden. Hierop zijn inmiddels
enkele aanvullingen gekomen. Onder andere codes voor kantine-exploitatie, buitensport overig en
sport-recreatieonderwijs zijn nu toegevoegd. Meer informatie is te vinden middels deze link.
Op deze pagina lees je stap voor stap hoe je als vereniging een aanvraag in kunt dienen voor de
steunmaatregel van €4.000,-. Op deze pagina vind je ook een handig filmpje waarin exact wordt
uitgelegd welke stappen je moet doorlopen.
Coronanoodfonds Sport NOC*NSF
NOC*NSF zet vier tot vijf miljoen euro opzij als begin van een groter fonds om de financiële gevolgen
van de noodzakelijke maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk op te
vangen. Het coronanoodfonds sport vormt een aanvulling op de regelingen van de overheid, het fonds
is vooral bedoeld voor de breedtesport.
Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid (NOW)
Nu de verenigingen gesloten zijn, worden er veel minder werkzaamheden uitgevoerd. Als vereniging
heb je wellicht personeelskosten die doorbetaald moeten worden omdat dit contractueel is
afgesproken. Hiervoor heeft de overheid ook een compensatiemaatregel getroffen: Tijdelijke
Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)
Financieel steunpakket KNVB
De KNVB heeft samen met sponsor ING en de Oranje-internationals een financieel steunpakket ter
waarde van 11 miljoen opgezet voor alle Nederlandse voetbalclubs. De donaties van de Oranjespelers
en ING richten zich op het amateurvoetbal, de KNVB biedt zowel de betaald voetbalclubs als de
amateurverenigingen steun. Het pakket bestaat uit een combinatie van donaties, maatregelen en
tegemoetkomingen, allemaal bedoeld om de financiële consequenties van de coronacrisis zowel
voor de prof- als amateurclubs enigszins te beperken. De verdeling van het geld tussen de profs en
amateurs is ongeveer fiftyfifty. Meer informatie is hier te vinden.
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3. SAMEN KOMEN WE ER DOORHEEN, MAAR HOE?
Solidariteit en samenwerking zijn, zeker nu, de sleutels tot succes. Ondanks de nadelige gevolgen
die verenigingen ervaren door de corona crisis ontplooien er overal mooie initiatieven om samen
toch in beweging te blijven. Ondanks dat we geen fysiek contact kunnen hebben, zijn onze
verengingsondersteuners dagelijks bezig met het bedenken van mogelijkheden om verenigingen een
(online) helpende hand te bieden.
Wij organiseren daarom binnenkort verschillende webinars voor sportverenigingen waarin wij jullie
informatie, tips en handvaten geven met betrekking tot onderstaande onderwerpen:
1. (Financiële) gevolgen coronacrisis voor verenigingen en hoe hier mee om te gaan?
Vanwege de coronacrisis hebben clubs, bonden en organisatoren van sportevenementen van de ene
op de andere dag hun activiteiten moeten staken. Terwijl de kosten doorlopen, dalen de inkomsten. De
rijksoverheid en de gemeenten nemen uitzonderlijke economische maatregelen om de gevolgen op te
vangen. Er wordt hard aan gewerkt dit maatregelenpakket toepasbaar te maken op de sport. In deze
webinar worden tips en tools aangereikt om deze (financiële) gevolgen zo veel mogelijk te beperken.
Daarnaast kunnen jullie met elkaar in gesprek gaan.
2. Binden, boeien en behouden van leden en vrijwilligers
Het is voor veel verenigingen een uitdaging om hun (jeugd)leden en vrijwilligers te behouden of
te werven. Zeker ten tijde van de coronacrisis is dit een extra uitdaging. Daarom organiseren wij
binnenkort een webinar voor sportverenigingen waarin wij jullie informatie, tips en handvaten geven
met betrekking tot het binden, boeien en behouden van leden en vrijwilligers.
3. Pedagogisch handelen
Bij sportclubs is er vaak nog weinig aandacht of kennis over de pedagogische waarde van sport.
De inhoud van deze webinar zalEENMALIGE
enerzijds gaan TEGEMOETKOMING
over ‘omgaan met opvallend gedrag’ en anderzijds
‘het creëren van een plezier- en ontwikkelklimaat’. Wij willen vaardigheden aanreiken in het omgaan
met kinderen en jongeren, welke opvallend gedrag vertonen. Tevens zullen er inzichten over het
trainerschap aan bod komen, met betrekking tot het creëren van een optimaal leerklimaat.
Klik hier als je interesse hebt in één of meerdere van bovenstaande webinars.
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4. DE ‘DIGITALE SPORTWERELD’
Sport verbindt en verbroedert. Het zorgt voor meer begrip en respect voor elkaar, en daarmee voor
een beter evenwicht in de samenleving, wat we juist nu goed kunnen gebruiken. Deelnemen aan sport
betekent vaak ook deelnemen aan de maatschappij. Helaas kunnen we op dit moment niet fysiek
deelnemen aan georganiseerde sportactviteiten. In de tussentijd is het enorm belangrijk om fit te
blijven in deze periode. Blijf dus voldoende bewegen. Dit kan ook thuis! Hieronder geven wij tips en
ideeën, zodat de leden van jouw sportvereniging zichzelf bezig kunnen houden met allerelei leuke en
leerzame activiteiten.

4.1 SPORTSPECIFIEKE (THUIS)TRAININGEN
Elk sportend lid is natuurlijk het liefst met zijn of haar eigen sport bezig. Of dit nu hockey, korfbal
of voetbal is. Trainen en wedstrijden spelen vinden we het allerfijnst. Echter zijn sportvelden en
sportparken gesloten waardoor er al enige tijd geen trainingen en wedstrijden hebben plaatsgevonden.
Veel verenigingen blijven in contact met hun leden door middel van challenges op te zetten of via
digitale vergaderingen.
Om leden toch een alternatieve training te geven, hebben wij vijf sport specifieke video’s opgenomen
waarmee, met name de jongere leden aan de slag kunnen rondom het eigen huis. In de video’s worden
specifieke trainingsoefeningen gegeven waarmee leden hun techniek kunnen verbeteren. Ook nu
er geen trainingsavonden op de club zijn. In deze reeks zijn er video’s voor korfbal, volleybal, tennis,
voetbal en fitness opgenomen. Doe er als vereniging je voordeel mee! Mis je een video over een
bepaalde sport? Benader ons dan, zodat we jouw vereniging kunnen helpen.
Klik hier om naar de korfbaltraining te gaan
EENMALIGE
Klik hier om naar de volleybaltraining
te gaan TEGEMOETKOMING
Klik hier om naar de tennistraining te gaan
Klik hier om naar de voetbaltraining te gaan
Klik hier om naar de fitnesstraining te gaan

4.2 DE ‘VITAAL VERENIGEN’ SPORTQUIZ
Op dit moment zijn onze verenigingsondersteuners hard aan het werk om een sportquiz te ontwikkelen
die uitgezet gaat worden bij alle sportverenigingen binnen jullie gemeente! Deze sportquiz is speciaal
ontwikkeld voor de leden van sportverenigingen, om deze juist in tijden van corona actief en betrokken
te houden bij de vereniging. De vragen in de quiz worden gesteld door bekende (ex)topsporters, zoals
Nouchka Fontijn, Demi Schuurs en Bryan Linssen. Deelname aan deze quiz kan zowel de vereniging, als
de individuele leden mooie prijzen opleveren. Informatie betreffende het verspreiden van informatie
naar leden volgt nog. Gert Jakobs zou het erg leuk vinden als jullie mee doen! Klik hier voor zijn oproep
om mee te doen.
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4.3 ONLINE FIFA-TOERNOOI
Eerder gaven we aan dat het belangrijk is om leden betrokken te houden bij een vereniging. Ondanks
het feit dat de jeugd voldoende moet blijven bewegen is het ook belangrijk dat ze plezier blijven maken.
Het spelen van online sportspellen kan in deze tijd gewoon door gaan.
Inspiratie
SC Woezik laat de kracht van eSports zien: gewoon vanuit huis met leden van de club voetballen. Dat
kan met het: SC Woezik FIFA20 toernooi
Om het win-element en het competitiegevoel een beetje terug te brengen kunnen wij
voetbalverengingen ondersteunen bij het organiseren van een FIFA toernooi. Interesse? Neem gerust
contact op met Manon van Veghel (manon@sportnederweert.nl).

4.4 ONLINE ALGEMENE LEDEN- EN BESTUURSVERGADERING
In het voorjaar staan voor veel verenigingen de algemene ledenvergaderingen (ALV) op de agenda.
Nu is het in deze tijd niet mogelijk om fysiek bij elkaar te komen, maar met de huidige technologie is
het toch mogelijk om een dergelijke vergadering digitaal te organiseren. Er is op dit moment zelfs een
noodwet in de maak die het mogelijk maakt om online besluitvorming te nemen.
Als je nu als vereniging juist nu een digitale ALV of bestuursvergadering wilt houden, kun je hier vinden
hoe je dit het beste aan kunt pakken.

TOT SLOT
Wij hopen dat alle verenigingen zich zo goed mogelijk door deze coronacrisis heen slaan. Hopelijk kan
dit document hier aan bij dragen. ‘samen slaan wij ons door deze coronacrisis heen’.
Mochten er nog vragen zijn of heb je als vereniging behoefte aan individuele ondersteuning? Neem dan
gerust contact op met een van de verenigingsondersteuners van Sport Nederweert:
•
•

Manon van Veghel | manon@sportnederweert.nl | 06-28391997
Ellen Thijssen | ellen@sportnederweert.nl | 06-55802277
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