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Beste sportbestuurders, 
Op 24 juni heeft het kabinet een breed pakket van versoepelingen van de corona maatregelen 
bekend gemaakt. De mogelijkheden van sportbeoefening worden hierdoor aanzienlijk vergroot. In 
deze e-mail informeren wij u hierover. 
Belangrijkste wijzigingen per 1 juli 
Alle binnen en buitensporten zijn toegestaan, ook de beoefening van contactsporten. Hierbij mogen 
ook interne wedstrijden (binnen de eigen vereniging) worden georganiseerd. Sportkantines, 
kleedlokalen en douches mogen ook weer open.   
  
Welke voorwaarden zijn van toepassing? 
Het RIVM stelt afwegingskaders op die ervoor moeten zorgen dat alle activiteiten in Nederland weer 
veilig kunnen plaatsvinden. Deze kaders worden door de diverse branches zelf vertaald in 
protocollen. Voor de sportactiviteiten is door NOC*NSF het protocol ‘Verantwoord Sporten’ 
ontwikkeld. Dit wordt steeds geactualiseerd. NOC*NSF streeft ernaar het protocol op 26 juni te 
hebben geactualiseerd naar de situatie die op 1 juli van toepassing is. U kunt het protocol vinden via 
de volgende link: https://nocnsf.nl/sportprotocol 
Gebruik binnensportaccommodaties 1 juli t/m 23 augustus 
De inventarisatie van de gebruikswensen voor de periode van 1 juli t/m 23 augustus is afgerond. 
Ongeveer 10 vaste gebruikers willen in deze periode binnen sporten. Op basis van de ingediende 
wensen wordt een apart ‘zomerrooster’ opgesteld. Hierbij wordt het gebruik geclusterd in enkele 
accommodaties. Op dit moment voorzien wij clustering in de accommodaties Boshoven, Aan de Bron 
en De Grenslibel. Door de clustering zijn aanpassingen in het tijdstip van de activiteiten mogelijk. 
Hiervoor nemen wij contact met u op. Alle aanvragers ontvangen het ‘zomerrooster’.  
  
Wanneer kan het gebruik starten? 
We kunnen momenteel nog geen ingangsdatum aangeven. Als het protocol ‘Verantwoord Sporten’ is 
aangepast, beoordelen we welke zaken nog moeten worden geregeld voordat we de accommodaties 
kunnen openstellen en of dit definitief haalbaar is. Ook weten we nog niet of de Veiligheidsregio 
aanvullende eisen zal stellen en dient de noodverordening te zijn aangepast voordat het gebruik kan 
starten. Dit heeft allemaal invloed op de startdatum. 
  
Gebruik binnensportaccommodaties vanaf 24 augustus 
Op maandag 24 augustus start het nieuwe sportseizoen. Wij bereiden de inroostering hiervan voor 
zoals dat gebruikelijk is.  
  
Tot slot 
Wij zullen u maandag 29 juni weer informeren over de stand van zaken. Heeft u tussentijds vragen 
over het gebruik van de binnensportaccommodaties dan kunt u deze stellen 
via verhuursport@weert.nl. U kunt ook telefonisch contact opnemen met Monique van 
Melick  of  Ine Geuns via 0495 – 575 000. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Juul van Cruchten 
Beleidsmedewerker sport 
  
Gemeente Weert 
Telefoon: (0495)-575514 – 06-40352153 
E-mail: j.van.cruchten@weert.nl 
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