Protocol Enschede
Verantwoord sporten in Enschede, kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar
Vanaf 29 april mogen kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar onder begeleiding weer
samen sporten en bewegen in de buitenlucht. Het kabinet heeft de gemeenten opgeroepen om deze
sportactiviteiten te faciliteren en te organiseren, altijd onder begeleiding van buurtsportcoaches of
het sporttechnisch kader van sportaanbieders. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen en
jongeren de kans krijgen mee te doen, dus ook niet-leden van een vereniging. Het aanbod voor nietleden in Enschede en de manier van aanmelden hiervoor volgt later. In dit document hebben we
voor Enschede de lijn uitgewerkt. We volgen hierbij de lijnen uit het landelijke protocol en de
aangepaste Noodverordening van de Veiligheidsregio Twente.
We houden onderstaande indeling aan:
- Sportaanbieders met buitensportaccommodatie
- Binnensportverenigingen en overige aanbieders
- Indienen plan van aanpak
Regels voor sportaanbieders met buitensportaccommodaties:
•

Als aanbieder beslist u zelf of u wel of geen aanbod opstart. Het wel of niet opstarten van
een activiteit heeft geen gevolgen voor de gemeentelijke subsidie.

•

Het gaat alleen om buitensport: alle binnensportaccommodaties en de zwembaden
Aquadrome en Slagman blijven dicht. Dit geldt dus ook voor het bewegingsonderwijs.

•

Kleedkamers, kantines en toiletgebouwen blijven dicht.

•

Aanbieders mogen op de accommodatie kinderen tot en met 12 jaar georganiseerd samen
laten sporten. Dit gebeurt onder leiding van een erkende trainer van de aanbieder.

•

Aanbieders mogen jongeren van 13 tot en met 18 jaar georganiseerd laten buiten sporten,
mits op 1,5 meter afstand van elkaar. Dit gebeurt onder leiding van een erkende trainer van
de aanbieder.

•

Geen activiteiten voor iedereen ouder dan 18 jaar.

•

Bezoekers zijn niet toegestaan: alleen sporters en begeleiders.

•

Evenementen of wedstrijden zijn verboden.

•

Aanbieders zijn hoofdgebruiker van de accommodatie en beheren de sleutel.

•

Maakt u als aanbieder gebruik van een gemeentelijke accommodatie? Dan stemt u
onderhoud en beschikbaarheid van de velden af met Sportaal.

•

U bent als aanbieder zelf verantwoordelijk voor de organisatie van activiteiten.

•

Als aanbieder meldt u wat uw plan is via sportmaatregelen@enschede.nl. U ontvangt dan zo
snel mogelijk een reactie of het is toegestaan. Zo weten wij wat er op de parken gaat
gebeuren.

•

Als aanbieder bent u verplicht uw activiteiten te organiseren volgens het protocol van
NOC*NSF en de verschillende sportbonden.

•

Sportaal kan adviseren over protocol en werkwijze, maar neemt niet de trainingen of het
sporten over. De sportregisseurs denken graag met u mee over het mogelijk maken van
sportaanbod voor jeugd. Via https://sportaal.nl/sporten/sportverenigingen/sportregisseurs/
kunt u de gegevens van de sportregisseurs vinden.

Binnensportverenigingen en overige aanbieders
Sportaanbieders die normaal binnen sporten, kunnen nu ook buiten gaan sporten. Ook voor hen
heeft gemeente Enschede regels opgesteld.
•

Binnensportverenigingen kunnen na overleg gebruik maken van de
buitensportaccommodaties. Hiervoor kan de binnensportvereniging contact opnemen met
de sportregisseur van Sportaal. Vanuit daar wordt geprobeerd dit in te plannen op één van
de sportparken.

•

Overige verenigingen en sportaanbieders kunnen onder toezicht en met begeleiding
sporten na akkoord van de gemeente. Hiervoor leggen ze aan de gemeente een plan voor.
Daarin staat wanneer ze op welke locatie een sportactiviteit willen organiseren en voor
hoeveel personen. De gemeente toetst het plan aan de veiligheidsregels. Er wordt
geprobeerd zoveel mogelijk van deze activiteiten in te plannen op de bestaande sportparken.

•

Georganiseerde activiteiten worden zoveel mogelijk ingepland op de bestaande sportparken
en niet in de openbare ruimte. Met openbare ruimte bedoelen we hier sportveldjes in wijken
en buurten, pannakooien, skatebaan, bos, parken, parkeerterreinen, speeltuinen en
dergelijke, dus buiten de sportparken. Deze ruimten kunnen niet worden gereserveerd of
geclaimd door een aanbieder.
Voor jongeren boven de 18 jaar blijft het verboden om in kleine groepjes samen te sporten in
de openbare ruimte, individueel mag wel.
Buurtsportcoaches/combinatiefunctionarissen/jongerenwerkers kunnen voor kinderen tot
en met 12 jaar het geplande programma grotendeels uitvoeren, behalve evenementen.
Hierbij geldt dat zij voldoen aan de richtlijnen.
Buurtsportcoaches/combinatiefunctionarissen/jongerenwerkers kunnen voor jongeren
tussen 13 tot en met 18 jaar een aangepast programma uitvoeren. Hierbij geldt dat zij
moeten voldoen aan de richtlijnen.

•
•
•

Plan van aanpak
Om gezondheid en veiligheid boven alles te stellen, willen we graag van alle
sportaanbieders/verenigingen een plan. Op die manier hebben we een compleet overzicht van wat
wordt aangeboden en waar en wanneer. Ook kunnen we op die manier aanbod inplannen van
aanbieders die geen eigen accommodatie hebben en zorgen dat er ook voor niet-leden een aanbod
ontstaat. Door dit overzicht voldoen we ook aan de richtlijnen in de Noodverordening van de
Veiligheidsregio Twente (VRT).

Waaraan moet een plan van aanpak voldoen?
We verwachten een kort plan van aanpak, met daarin in elk geval onderstaande punten:
•

•
•
•

Iedere sportaanbieder wijst een ‘coronacontactpersoon’ aan. Hij of zij is aanspreekpunt voor
gemeente Enschede dan wel Sportaal en zorgt dat het protocol wordt nageleefd. Om snel te
kunnen schakelen willen we graag een naam, telefoonnummer en e-mailadres. De
‘coronacontactpersoon’ is beschikbaar voor overleg over specifieke afspraken om
verspreiding van het virus tegen te gaan. Deze contactpersoon gaat bijvoorbeeld met de
trainers in gesprek over de aanpassingen van de oefenstof en zorgt voor het ‘deur- en
poortbeleid’. Ook is de contactpersoon het aanspreekpunt als er gecontroleerd wordt door
de BOA’s van de gemeente. De contactpersoon is dus altijd aanwezig wanneer er gesport
wordt?
Een plan waaruit blijkt hoe het halen en brengen van de kinderen wordt geregeld en op
welke manier de toegang tot het sportpark en handhaving geregeld wordt door de
aanbieder;
Een trainingsrooster waaruit blijkt dat vermenging van verschillende trainingsgroepen wordt
voorkomen;
Een toelichting hoe de landelijke protocollen voor hygiëne en veiligheid worden nageleefd.

Heb je al een plan hebben opgesteld binnen de vereniging waar onderstaande punten in terug
komen? Mail dit dan naar sportmaatregelen@enschede.nl.

Algemeen
Vragen over de maatregelen en/of het plan van aanpak kunt u ook mailen naar:
sportmaatregelen@enschede.nl. De gemeente Enschede en Sportaal hebben samen een team
opgezet dat zo snel mogelijk op de ingediende plannen en vragen reageert.
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en wensen u veel succes!

Gemeente Enschede en Sportaal

