
4 november 2021

Beste bestuurders van sportverenigingen en huurders van Haagse sportaccommodaties,
Het aantal coronabesmettingen is de afgelopen weken helaas weer hard gestegen en steeds meer mensen
worden opgenomen in het ziekenhuis. Het demissionaire kabinet heeft in de persconferentie van
2 november jl. dan ook aangekondigd per 6 november extra maatregelen te treffen om deze verspreiding
van het coronavirus af te remmen. De maatregelen, onder andere in de vorm van de verplichte
QR-controle, raken ook de sport. Hieronder leest u wat dit voor u betekent. 

Buitensporten
Na het Tweede Kamerdebat over de coronamaatregelen van afgelopen woensdag heeft het demissionaire
kabinet besloten af te zien van het verplichte coronatoegangsbewijs voor amateur buitensporten. Ik ben
zeer blij met dit besluit. Voor u scheelt dit in een deel van de zorgen rondom de praktische uitvoering en
de inzet van vrijwilligers. De overgebleven extra maatregelen vormen alsnog een flinke uitdaging voor u.
Op de sportlocaties buiten is het niet verplicht dat sporters en toeschouwers gecontroleerd worden op de
QR-code. Wel geldt voor het publiek het advies om 1,5 meter afstand aan te houden. Gaan sporters of
toeschouwers naar de kleedkamer, het toilet of de kantine, dan moeten zij wel gecontroleerd worden.
Ook voor het terras bij de sportkantine geldt de verplichte controle van het coronatoegangsbewijs, net als
bij de reguliere horeca. Om u te ondersteunen bij deze controle en bij het benadrukken van de basisregels,
stellen we posters beschikbaar. Indien u hier interesse in heeft, meld u dan bij uwsportconsulent.

Binnensporten
Voor sporten in de gemeentelijke zwembaden en sporthallen moet per 6 november wel bij binnenkomst
een QR-controle gedaan worden. Dit geldt voor sporters en toeschouwers vanaf 18 jaar, in alle
binnenruimten inclusief de sportkantine. 
Een vervelende boodschap, maar gelukkig kunt u hiermee wel uw geliefde sport blijven beoefenen. In alle
gemeentelijke zwembaden en sporthallen is op de momenten dat er sportactiviteiten zijn met sporters of
toeschouwers van 18 jaar en ouder een medewerker aanwezig die de verplichte QR-controle doet. Ook op
de momenten, dat u als vereniging of huurder gebruik maakt van de accommodatie. Bij verwachte drukte
(bijvoorbeeld bij de start van een activiteit of bij een wedstrijd) vragen wij u zelf extra capaciteit voor
controle te regelen. Indien blijkt dat op sommige (rustige) momenten de controle anders ingevuld kan
worden, zullen we daar naar handelen. Dat is op dit moment nog lastig te overzien. Ik weet dat
bovenstaand vraagstuk u bezighoudt. U zal ongetwijfeld nog meer (praktische) vragen hebben. Aan de
verdere uitwerking van de nieuwe maatregelen en de consequenties voor het gebruik van de zwembaden
en sporthallen wordt gewerkt. Hiervoor zijn we ook afhankelijk van de protocollen en reactie van het
NOC*NSF, de Vereniging Sport en Gemeenten en de sportbonden en het Rijk. Zodra er meer duidelijk is,
ontvangt u de aangepaste protocollen en zal ook onze FAQ zijn bijgewerkt.

Contact
Heeft u vragen over deze brief of andere sportonderwerpen? Dan kunt u terecht bij uwsportconsulent.
Het overzicht van de coronaregels staat op de website van de Rijksoverheid. Voor vragen over de
Haagse sportaccommodaties, neemt u contact op met Sportverhuur viasportverhuur@denhaag.nl
of 070 353 72 52. 
Tot slot hoop ik dat de nieuwe maatregelen ons niet teveel belemmeren in het sporten, het plezier en
het samenzijn. Ik wens u allemaal veel sportplezier en bovenal gezondheid toe.

Met vriendelijke groet,
Peter van Veen

Directeur Sport
Gemeente Den Haag


