
 
Aanvulling door secretaris en corona coördinator  Bataven Ludger. 
De gemeente heeft voor de sport een document met regels opgesteld. 
Afgesproken is dat in Hengelo de scouting de regels voor sport en bewegen kan volgen. 
In verband met de tijd heeft men de mail niet meer aan kunnen passen. 
Maar lees a.u.b. overal scouting in plaats van sport waar je denkt dat dat logisch is. 
 
 
WE GAAN BEGINNEN J MET DE VOLGENDE SPE(E)LREGELS !! 
  
Sinds afgelopen dinsdagavond bruist het in Hengelo. 
Er wordt een klein beetje ruimte gegeven om te sporten en te bewegen. En die wil 
iedereen graag gebruiken. 
Gezien de ernst van corona is dat omgeven met veel voorzichtigheid, vertaald in (veel) 
spe(e)lregels. 
De nieuwe noodverordening wordt nu met veel partijen gemaakt en komt uiterlijk 
woensdag beschikbaar op https://vrtwente.nl/actueel/. 
Veel sportaanbieders hebben al contact met ons opgenomen, er is veel behoefte aan 
actuele informatie. 
Via deze mail willen wij jullie vast op weg helpen. Aanvullingen en wijzigingen kunnen 
nog volgen. 
Bedenk dus, dat dit alles onder voorbehoud is. Woensdag 29 april komt via een mail 
de definitieve GO. 
  
Dit is een uitgebreide mail met veel informatie. 
Concreet verwachten wij van jullie, voordat jullie de activiteiten starten: 

•         de gegevens van jullie te benoemen CORONA-contactpersoon en 
•         jullie verenigings-corona-protocol (jullie set regels) 

  
WIE MOGEN ER HOE SPORTEN? 
De ruimte om te sporten en bewegen gaat over: 

•       kinderen: tot en met 12 jaar - mogen onder begeleiding – samen - buiten sporten 
•       jongeren: van 13 tot en met 18 jaar - mogen onder begeleiding – samen - buiten 
sporten - op 1,5 meter afstand van elkaar 

  
REGELS 
De volgende regels zijn er, ze kunnen tussentijds gewijzigd/aangevuld worden – daar 
word je over geïnformeerd:      

•         https://nocnsf.nl/sportprotocol      (zeker de moeite waard – erg 
makkelijk!) 
•         richtlijnen eigen sportbond            zie de website van je eigen bond 
•         regels van de gemeente Hengelo (wijzigingen en aanvullingen kunnen nog 
volgen) 

o    je zorgt voor een contactpersoon CORONA (naam, mobiel nummer, 
mailadres, naam aanbieder voor start activiteiten mailen) 
o    je mag starten op woensdag 29 april na mail van ons 
o    sportparken zijn en blijven gesloten, ook kleedkamers, kantine en douches; 
alleen voor de activiteiten voor de jeugd mag de poort open 
o    op de sportparken - gebruik het kunstgrasveld – natuurgrasvelden mogen 
alleen na toestemming gebruikt worden 
(sportparkbeheerder van Gildebor of Nico van Eerden 06-10682079) 
o    (gemeentelijke) binnensportaccommodaties zijn en blijven dicht; 

§   grote (ook eigen) materialen blijven binnen en mogen niet worden 
gebruikt 
§   eigen klein materiaal mag gehaald worden, daarna thuis opbergen 
tot nader order 



§   FBK atletiekbaan is te gebruiken door huurders – toegang door 
poort – het gebouw is en blijft dicht 

•         algemene regels staan op de website van de rijksoverheid 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-
maatregelen-tegen-het-coronavirus 

  
  
VERENIGINGS-CORONA-PROTOCOL 
Maak op basis van deze regels een eigen set regels voor je 
vereniging/sportgroep. 
Houd hierin naast de bovengenoemde regels rekening met jouw activiteiten, jouw locatie, 
jouw trainers en jouw leden en hun ouders. 
Mail dit samen met de gegevens van de CORONA-contactpersoon naar ons; wij kijken 
graag mee en wij leren er ook weer van. 
  
ONZE ADVIEZEN 

•         ga in gesprek met de trainers over de risico’s en de aanpassingen (oefenstof, 
diverse regels) 
•         zorg voor één (of meer) extra vrijwilliger(s) (coronacoördinator) die tijdens de 
activiteiten herkenbaar aanwezig is; 

o    hij/zij ontlast de trainer,  
o    zorgt voor het deur(poort)beleid,  
o    bewaakt de routing op de locatie,  
o    heeft de sleutel voor noodgevallen (EHBO/wc),  
o    beantwoordt vragen  
o    en handhaaft indien noodzakelijk de coronaregels – 
o    hij/zij kan dan ook aanspreekpunt zijn als er gecontroleerd wordt door onze 
BOA’s 

•         vermijd risicovolle oefeningen – de huisarts/het ziekenhuis heeft het druk 
genoeg 
•         bij meerdere groepen tegelijk en achter elkaar – denk aan ruime wisseltijden 
•         communiceer met de jeugdleden en hun ouders 

o    onder andere: neem zelf water mee 
•         ga je activiteiten in de openbare ruimte organiseren, houd dan rekening met: 

o    claim geen ruimte, bij meerdere gebruikers, ga in overleg met elkaar 
o    afzetten van een stuk(je) gedurende je activiteit mag 
o    neem weinig, draagbaar door 1 persoon, materiaal mee (inclusief EHBO) 
o    denk ook hier na over hoe je het wilt aanpakken 
n.b. ook hier geldt: wijzigingen en aanvullingen kunnen volgen 

  
Heel veel succes, samen maken we er wat van!! 
Voor vragen, opmerkingen en het opsturen van je verenigingsprotocol + CORONA-
contactpersoon: 

Boudewijn Timmermans          06 – 2782 5083           b.timmermans@hengelo.nl 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Chantal Wildemors 
Mark Oude Bennink en 
Boudewijn Timmermans 
  

 

Gemeente Hengelo 
Postbus 18 
7550 AA Hengelo 
  
    



    
 


