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Update coronamaatregelen op sportgebied
Per 25 september zijn de coronamaatregelen gewijzigd. De
belangrijkste wijzigingen zetten we kort voor u op een rij:
-

De 1,5 meter afstandsregel is vervallen.

-

Publiek is welkom bij trainingen en wedstrijden. Voor
publiek bij professionele sportwedstrijden en
topcompetities geldt dat een coronatoegangsbewijs
(QR-code) verplicht is voor iedereen van 13 jaar en
ouder.

Sportkantines
Om toegang te krijgen tot de horeca is een coronatoegangsbewijs nodig. Voor de sport zijn er een
aantal uitzonderingen.
Er is geen coronatoegangsbewijs nodig:
-

voor het gebruik van terrassen buiten en het afhalen van eten en drinken
voor het nuttigen van afgehaald eten en drinken buiten de kantine
voor het beoefenen van sport in multifunctionele locaties zoals een buurthuis, mits het
horecagedeelte afgescheiden is van de andere activiteiten. Belangrijk hierbij is dat het
duidelijk zichtbaar is dat de horeca een afgescheiden gedeelte is, bijvoorbeeld door een
lint, tape of plantenbak

Er is wel een coronatoegangsbewijs nodig:
-

voor het zittend nuttigen van eten en drinken binnen in het afgescheiden gedeelte voor
horeca
wanneer de sportbeoefening in de horeca plaatsvindt, bijvoorbeeld darts of biljart in een
café/restaurant

Voor een volledig overzicht van alle maatregelen en antwoorden op veelgestelde vragen kunt u
kijken op de website van de Rijksoverheid. Het aangepaste landelijk Protocol Verantwoord
Sporten vindt u op de website van NOC*NSF. Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar
maatschappelijk@steenwijkerland.nl.

Subsidie Steenwijkerland sport door – breng uw aanbod onder de aandacht
Het afgelopen jaar zijn veel sportclubs een hele periode dicht geweest of hebben alternatieve
activiteiten aangeboden aan hun leden. Soms hebben mensen op een andere manier gesport of
bewogen, bijvoorbeeld door te gaan wandelen, fietsen, etc. We kunnen ons voorstellen dat het best
spannend is wat dit gaat betekenen voor uw sportclub.

In september is het nieuwe sportseizoen van start gegaan. We willen
onze inwoners aanmoedigen (weer) te gaan genieten van het sporten beweegaanbod dat er in Steenwijkerland is. Daarom willen we als
actie vanuit het Steenwijkerlands Sport & Beweegakkoord uw
sportclub stimuleren om een sportactiviteit voor onze inwoners te
organiseren. Hiervoor stellen we subsidie beschikbaar. De eerste
aanvragen hebben we inmiddels binnen.
Per club kan er maximaal € 750 worden aangevraagd om de
organisatiekosten van de activiteit(en) te dekken. In totaal is er € 30.000,- beschikbaar.
Belangstelling? U kunt tot 3 november 2021 simpel en snel een aanvraag doen.
Meer informatie over de spelregels leest u op de gemeentelijke website.

Sjors Sportief en Creatief weer van start
Goed nieuws voor de basisschoolleerlingen in de gemeente
Steenwijkerland. Onlangs ontvingen ze de nieuwe ‘Sjorsboekjes’
van Sjors Sportief en Sjors Creatief. Hiermee kunnen ze ook dit
schooljaar weer veel sport- en creatieve activiteiten ontdekken,
vaak gratis. Het is het tweede schooljaar op een rij dat we het
succesvolle sport- en cultuurstimuleringsproject aanbieden.
Kennismaken met sport en cultuur
Sjors maakt het voor basisschoolleerlingen mogelijk om het
veelzijdige aanbod aan sport- en cultuuractiviteiten in onze
gemeente te ontdekken. Zónder dat ze daarbij meteen lid hoeven te worden. Veel activiteiten zijn
gratis.
Inschrijven voor activiteiten
Het nieuwe aanbod is gepresenteerd in het Sjorsboekje, dat leerlingen van groep 1 tot en met 8 van
alle basisscholen in Steenwijkerland op school mee naar huis hebben gekregen. Kinderen kunnen
zich via de website www.sjorssportief.nl inschrijven. Heeft u als sportaanbieder een mooi aanbod?
Aanmelden kan nog steeds via de website van Sjors Sportief.
Promoot u Sjors ook onder uw (potentiële) leden op uw sociale media kanalen? Zo wordt ook uw
aanbod op de Sjorswebsite bekender. Er is een filmpje gemaakt dat u kunt delen.

Vragenlijst voor de Monitor Sport en Corona
Samen met NOC*NSF en het ministerie van VWS zijn we benieuwd naar de gevolgen van de
coronacrisis voor verenigingen. Bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van het aantal leden en
vrijwilligers, het aanbod en de financiële positie van verenigingen. Ook willen we graag weten wat
uw visie is op de toekomst van de vereniging. Om een goed beeld te krijgen van de behoeften van
sportverenigingen in deze tijd, is er een vragenlijst die u online kunt invullen.
Omdat de vragenlijst door meerdere partijen wordt uitgezet, kan het zijn dat uw vereniging
meerdere keren een uitnodiging voor de vragenlijst ontvangt. Het is de bedoeling dat per
vereniging de vragenlijst één keer wordt ingevuld. Het invullen kost ongeveer 10 tot 12 minuten.

Doet u mee? Via deze link gaat u rechtstreeks naar de vragenlijst. U kunt de vragenlijst t/m 6
oktober invullen.

