
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de gebruikers van de sportaccommodaties, 

 

Op 23 februari jl. heeft de persconferentie van het Kabinet plaatsgevonden. Vandaag heeft u 

aanvullende communicatie van de gemeente Sittard-Geleen ontvangen en hierbij willen wij u 

graag informeren van de meest actuele maatregelen die voor binnen- en 

buitensportactiviteiten de komende periode gaan gelden.  

De avondklok geldt vooralsnog tot 15 maart 2021 om 04.30 uur ’s ochtends. Houd hier 

rekening mee met de planning, iedereen dient om 21.00 thuis te zijn. Dat geldt uiteraard ook 

voor de medewerkers van de Sportstichting. 

 

Voor sport gelden t/m 3 maart 2021 de onderstaande bekende maatregelen: 

• zwembaden en binnensportaccommodaties zijn gesloten, voor topsporters gelden 

uitzonderingen;  

• sportscholen zijn dicht; 

• buitensporten kan individueel of in groepjes van maximaal 2 personen (op 1,5 meter). 

Er kunnen meerdere groepjes naast elkaar sporten (NB. personen mogen dan tijdens 

het sporten niet wisselen van groepje); 

• groepslessen zijn niet toegestaan;  

• sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht, het toilet mag open blijven;  

• toeschouwers publiek en ouders zijn niet toegestaan bij sportactiviteiten; 

• officiële wedstrijden en competities zijn niet toegestaan, dit geldt voor zowel jeugd als 

volwassenen in alle sporten. Een uitzondering hierin zijn een groep topsporters. 

 

Sporten tot 18 jaar: 

• kinderen en jeugd  tot 18 jaar zijn uitgezonderd van groepjes van twee;  

• kinderen en jongeren tot 18 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter 

afstand te houden;  

• kinderen en jeugd tot 18 jaar kunnen onderling trainingswedstrijdjes spelen bij de 

eigen club/ vereniging;  

• geen publiek toegestaan 

 

Sporten vanaf 18 jaar of ouder:  

• buiten mag maximaal met twee personen gesport worden, zolang er minimaal 1,5 

meter tussen zit;  

• in een binnenruimte is sporten niet toegestaan. 

 

Vanaf 3 maart 2021, sporten vanaf 18 t/m 26 jaar 

Datum 1 maart 2021 Aan alle gebruikers van de 

sportaccommodaties 

 

  

Betreft update 

Ons kenmerk SD/CdJ nr. 51 

Uw kenmerk  



 

 

 

 

Zoals hierboven gesteld geldt bij sportactiviteiten een uitzondering voor kinderen en jongeren 

tot 18 jaar. Zij mogen in teamverband buiten sporten en onderling wedstrijden spelen met 

teams van de eigen verenigingen. 

Vanaf 3 maart 2021 wordt deze uitzondering verruimd! Vanaf dat moment mogen jongeren 

van 18 jaar t/m 26 jaar onder dezelfde voorwaarden ook sporten, echter alleen op erkende 

sportaccommodaties. (vooralsnog dus alleen buitensportaccommodaties) 

Wat zijn erkende sportaccommodaties? 

Vanuit het NTCV (nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) is het gebruik 

van de openbare ruimtes niet toegestaan en zijn alle binnensportaccommodaties gesloten. 

 

Voor de Sportstichting zijn de buitensportaccommodaties erkende sportaccommodaties, 

tevens is gebruik van de ligweide bij zwembad De Nieuwe Hateboer ook toegestaan.  

 

In afstemming met de gemeente hebben we afgesproken dat we graag naar de 

mogelijkheden willen kijken om de binnensportverenigingen te faciliteren om op een 

buitensportaccommodatie te kunnen sporten. We inventariseren graag de wensen om 

vervolgens naar de mogelijkheden te kijken. 

 

Mocht men daarvan gebruik willen maken, dan ontvangen wij graag de gewenste 

trainingstijden en -dagen per mail via sportstichting@sportstichting.org  

Uiteraard dient men zich aan de coronaprotocollen van de eigen bond én van de 

buitensportaccommodatie te houden. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk de aanwijzingen 

van hun toezichthouders strikt na te leven.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

S. Dijkhuis, 

Manager beheer en onderhoud/ 

Plv. dir 
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