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Zoals bij u waarschijnlijk bekend zal zijn, is het vanaf 29 april mogelijk om begeleide 

buitensportactiviteiten aan te bieden voor twee groepen jongeren. Het betreft de groep 

kinderen t/m 12 jaar en de groep jongeren van 13 t/m 18 jaar. Wij zijn blij dat deze groep de 

mogelijkheid krijgt om weer te gaan sporten. Hierbij gelden richtlijnen van het RIVM en 

gemeentelijke spelregels; die vindt u onderaan deze brief.  

 

U bent een van de bij ons bekende sportaanbieders in de stad. Daarom ontvangt u nu dit 

bericht. U leest hierin wat u moet doen om een activiteit te kunnen aanbieden en wat de 

verdere spelregels/richtlijnen hierbij zijn. Deze informatie staat ook vermeld op de 

gemeentelijke social media. Op de sites van de Rijksoverheid, de sportbonden en de 

overige belangenorganisaties vindt u mogelijk nog meer voor u van belang zijnde 

informatie. 

 

Wat moet u doen? 

Voor de buitensportverenigingen: de verenigingen op de sportparken in de gemeente 

Nijmegen kunnen de jeugdactiviteiten zelfstandig aanbieden op de bij hen in gebruik zijnde 

locaties en tijdens de door de vereniging gehuurde uren. Hierbij moet wel rekening 

gehouden worden met het feit dat de natuurgrasvelden door het onderhoud dat in deze 

periode wordt uitgevoerd, niet beschikbaar zijn. De richtlijnen en spelregels zijn van kracht. 

De activiteit hoeft niet apart gemeld te worden bij de gemeente.  

 

Voor alle andere sportaanbieders (zoals binnensportverenigingen, particuliere 

groepen, commerciële partijen e.d.) geldt dat ook zij activiteiten kunnen en mogen 

aanbieden op de sportvelden én in de openbare ruimte. Zij moeten zich daarvoor altijd 

eerst aanmelden bij de gemeente. Na aanmelding neemt een van onze buurtsportcoaches 

binnen 2 dagen contact op met de aanbieder om de mogelijkheden te bespreken en 

verdere afspraken te maken. Aanmelden bij jeugdsportcorona@nijmegen.nl  
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Richtlijnen RIVM  

 Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde 

buitensport en -spel (geen officiële wedstrijden) 

 Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten 

 Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met 

elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen 

 Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en 

buurtsportcoaches; er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan 

 Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor jongeren nog 

steeds: blijf thuis 

 

Spelregels op de buitensportlocaties 

 Sportlocatie is alleen toegankelijk voor de kinderen/jongeren en de sportbegeleider 

 Clubhuis/kantine is gesloten. In de kleedkamers zijn alleen de toiletten 

beschikbaar 

 Kinderen/jongeren komen in sportkleding naar de locatie. Douchen/omkleden is 

niet mogelijk 

 Kinderen/jongeren gaan direct na de activiteit naar huis 

 Ouders die de kinderen brengen of halen mogen niet op de locatie aanwezig 

zijn/blijven 

 

Tot slot 

Dat er nu kinderen en jongeren kunnen gaan en ook kunnen blijven sporten kan alleen als 

wij ons met elkaar aan de spelregels en richtlijnen houden. Daarom doe ik ook een 

dringend beroep op u allen om deze spelregels en richtlijnen goed ter harte te nemen en na 

te leven. Ik wijs u er daarnaast nog op dat, om alles in goede en vooral ook veilige banen te 

kunnen leiden, er op regelmatige basis door Handhaving en Toezicht e/o politie 

gecontroleerd zal worden op de verschillende locaties. De aanbieder van de activiteit is 

verantwoordelijk voor naleving van de beschreven voorwaarden.  

 

Vragen n.a.v. het bovenstaande kunt u eveneens stellen via het e-mailadres 

jeugdsportcorona@nijmegen.nl  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
 

H.B. Boon van Ostade, 

Hoofd afdeling Vastgoed, Sport en Accommodaties  
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