Algemeen bericht vereniging
Beste sportaanbieder,
Gisteren kondigden we al aan dat we u vandaag zouden informeren naar aanleiding van de
noodverordening met betrekking tot het gebruik van de buitensportaccommodaties. Want vanaf
vandaag is het zover: trainingen aan kinderen t/m 12 jaar en jongeren van 13 t/m 18 jaar mogen op
buitensportaccommodaties weer worden gestart. We kunnen ons voorstellen dat kinderen en jongeren
staan te trappelen om weer aan de slag te mogen en we zijn blij dat we dat met elkaar mogelijk
kunnen maken.
Inhoud noodverordening
Op het veld
Vanaf vandaag is het weer toegestaan om buiten te sporten en te bewegen voor personen tot en met
18 jaar. Dit is enkel toegestaan onder begeleiding van en georganiseerd door sportverenigingen of
professionals (sportleraren of buurtsportcoaches). Kinderen tot en met 12 jaar hoeven zich daarbij niet
te houden aan de afstandseis van 1,5 meter. Voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar geldt deze eis
wel. Dat betekent dat sporten zoals voetbal, hockey, (kick)boksen en basketbal, waarbij contact en
nabijheid veelal onvermijdelijk is, alleen mogelijk is in aangepaste trainingsvormen.
Competitiewedstrijden en oefenwedstrijden tegen andere verenigingen zijn niet toegestaan.
Faciliteiten
Het gebruik van kleedkamers en kantines is niet toegestaan. Dat betekent dat sporters worden
gevraagd om thuis om te kleden en te douchen. Toiletbezoek mag wel, mits daarbij de hygiëneregels
en anderhalve meter afstand in acht wordt genomen. Anders dan eventuele begeleiders zijn
toeschouwers tijdens de trainingen of oefenwedstrijden niet toegestaan.
In de openbare ruimte
Vanuit het oogpunt van de veiligheid is ervoor gekozen om slechts beperkt te starten met
sportactiviteiten in de openbare ruimte. Dit gebeurt op een beperkt aantal Cruijff Courts en
playgrounds. Deze Cruijff Courts worden nu alleen ingezet voor de reguliere activiteiten van
SportUtrecht in samenwerking met Dock en JoU. Zodra we dat goed kunnen organiseren en het goed
verloopt is het wellicht mogelijk om uit te breiden. Indien dat van toepassing is, zullen we daarover
communiceren.
Gebruik van de ruimte
Aan de buitensportverenigingen
Een flink aantal verenigingen heeft bij ons inmiddels aangegeven op welke trainingstijden men van
plan is om sportactiviteiten aan te bieden. Hierbij nogmaals de vraag om, mocht u dat nog niet hebben
gedaan, het Vastgoedloket (vastgoed@utrecht.nl) op de hoogte te brengen van de tijden waarop u de
accommodatie waarvan u hoofdgebruiker bent, wenst te gebruiken. Ook wanneer u niet van plan bent
trainingen aan te bieden horen we dat graag. Dan kunnen we deze ruimte eventueel inzetten voor
activiteiten van andere sportaanbieders. Buiten de doorgegeven tijden blijven sportaccommodaties
gesloten.

Aan de binnensportverenigingen
Aan binnensportverenigingen die willen starten met trainingen buiten vragen we om de mogelijkheid te
onderzoeken om dit op een buitensportaccommodatie te doen. We vragen u om contact op te nemen
met de hoofdgebruiker van de buitensportaccommodatie en samen te kijken hoe de ruimte optimaal
kan worden gebruikt. Als u hierover samen afspraken maakt, geef dan de tijden en dagen door aan
het vastgoedloket (vastgoed@utrecht.nl). Mocht het niet lukken om de ruimte te verdelen of weet u
niet wie de hoofdgebruiker is, dan kunt u contact opnemen met SportUtrecht
(inlichtingen@sportutrecht.nl). Zij kunnen dan bemiddelen of in overleg met Vastgoed zoeken naar
een andere oplossing.
Samenwerken om sporten mogelijk te maken
In deze tijden waarin sporten en bewegen nog altijd beperkt mogelijk is, verzoeken we u allen om zo
constructief mogelijk om te gaan met het openstellen van trainingen voor niet-leden en in het verdelen
van de beschikbare ruimte om buiten te sporten. Op die manier kunnen we er samen voor zorgen dat
er zoveel mogelijk kinderen en jongeren kunnen bewegen. Wanneer u hier vragen over heeft of
ideeën voor heeft kunt u contact opnemen met SportUtrecht via inlichtingen@sportutrecht.nl.
Spelregels
Tenslotte wijzen wij u nogmaals op het protocol van NOC*NSF. Dit protocol kunt u gebruiken om
ervoor te zorgen dat u voldoet aan de kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM.
Het protocol bevat spelregels voor zowel bestuurders, trainers en begeleiders, sporters en ouders. U
vindt het protocol via deze link. Op de website van SportUtrecht zijn daarnaast ook diverse
communicatiemiddelen te downloaden

Vriendelijke groet,
Medewerkers vastgoedloket
T 14 030
vastgoed@utrecht.nl
www.utrecht.nl/verhuur
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