
 
 
 
 
Nieuwsbrief sport – nummer 16      2  juni 2021 
 
 
Beste Westlandse sportclubs en andere sportaanbieders, 
 
Afgelopen vrijdag 28 mei werd niet alleen het weer beter, maar kregen we ook te horen dat vanaf 
komende vrijdag 5 juni de coronamaatregelen (onder voorbehoud dat de dalende trend van de 
coronacijfers aanhoudt) weer verder versoepeld worden. Het betekent dat er weer meer gesport kan 
worden en ook dat sportkantines open kunnen. In deze nieuwsbrief geven wij de regels die daarbij 
gelden. Ook vindt u verder op in deze brief informatie over de kwijtschelding van de huur van 
gemeentelijke sportvelden. 
 
 
Wat kan er weer vanaf vrijdag 5 juni 
De versoepelingen houden onder andere in dat bij team- en contactsporten de afstandsregels 
worden versoepeld, jeugd weer competitie mag spelen, groepslessen zijn toegestaan en de deuren 
van sportkantines onder voorwaarden weer open kunnen. Er geldt nog wel een aantal voorwaarden: 

• Volwassenen vanaf 18 jaar mogen zowel buiten als binnen met maximaal 50 personen samen 
sporten (exclusief personeel). Voor kinderen en jongeren t/m 17 jaar geldt dat zij met 
leeftijdgenoten in grotere groepen kunnen sporten. Per binnenruimte mogen er maximaal 50 
personen aanwezig zijn.  

• Groepslessen zijn voor alle leeftijden toegestaan. 

• Tijdens het sporten hoeven sporters onderling geen anderhalve meter afstand te houden. 

• Binnen (in de publieke ruimte) wordt een mondkapje gedragen, maar deze mag af tijdens het 
sporten.  

• Bij binnensport is reserveren, registratie en een gezondheidscheck verplicht. Er mag voor 
maximaal 4 personen tegelijk worden gereserveerd. Dit is met uitzondering van kinderen en 
jongeren t/m17 jaar en personen uit hetzelfde huishouden. 

• Kleedkamers en douches zijn geopend. Toiletten waren al geopend. 

• Jongeren t/m 17 jaar mogen weer jeugdwedstrijden spelen.  

• Volwassenen vanaf 18 jaar mogen alleen onderling wedstrijden spelen tussen sporters van 
dezelfde club.  

• Er mogen geen toeschouwers aanwezig zijn bij amateurwedstrijden. Bij professionele 
wedstrijden mogen er wel toeschouwers aanwezig zijn. 

 
Sportkantines en terrassen 
Nadat eerder de terrassen open mochten, mogen nu ook sportkantines weer open zijn. Voor 
kantines gelden dezelfde regels als voor de reguliere horeca en die zijn: 

• Een vaste zitplaats aan een tafel is verplicht. Zitten aan de bar is niet toegestaan.  

• Kantines mogen open zijn tussen 06:00 en 22:00  

• Zelfbediening is niet toegestaan.  

• Entertainment, zoals liveoptredens of videoschermen, is niet toegestaan. Alleen 
achtergrondmuziek is toegestaan.  

• Reservering, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht. Er mag voor maximaal 4 personen 
tegelijk worden gereserveerd. Dit is met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar en 
personen uit hetzelfde huishouden.  

• Het personeel in de horecasector -dus ook de barmedewerkers in kantines- wordt geadviseerd 
om twee keer per week een zelftest af te nemen.  

 



Ook de openingstijden van terrassen worden verruimd. De terrassen mogen open van 06.00 uur tot 
22.00 uur. Verder gelden de volgende voorwaarden voor terrassen:  

• Op een buitenterras geldt een maximum van 50 personen.  

• Een zitplaats voor een terras moet worden gereserveerd. Dit kan aan de deur. Een 
gezondheidscheck en een verzoek om te registreren zijn verplicht. 

• Aan een tafel zitten maximaal 2 personen op minimaal anderhalve meter afstand. Voor 
kinderen tot en met 12 jaar geldt deze bepaling niet. Bezoekers uit hetzelfde huishouden 
mogen met meer mensen op minder dan anderhalve meter afstand aan tafel zitten. 

• Er mag niet met tafels worden geschoven. 

• Met kuchschermen tussen tafels mogen tafels ook op minder dan anderhalve meter afstand 
van elkaar staan. 

• Zelfbediening is niet toegestaan 

• Bezoekers mogen naar binnen voor toilet- of garderobebezoek of om te betalen (zoveel 
mogelijk contactloos). Binnen wordt een mondkapje gedragen. 

• Entertainment (zoals liveoptredens en videoschermen) op of rondom het terras is niet 
toegestaan. 

• Feesten en bruiloften op terrassen zijn niet mogelijk. De terrashouder ziet hierop toe. 
 
En uiteraard gelden de voorwaarden die zijn verbonden aan de drank- en horecavergunning.  
 
Overige maatregelen en regels 
Ook met deze versoepelingen blijven de basisregels ter voorkoming van verspreiding van corona 
natuurlijk gelden: anderhalve meter afstand houden, drukte vermijden, handen wassen en 
thuisblijven en testen bij klachten ook voor wie al gevaccineerd is. Meer informatie hierover vindt u 
als u klikt op algemene-coronaregels. 
 
Meer informatie over de regels die gelden voor sporten en bewegen vindt u op de site van de 
rijksoverheid (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-
sport/sport)  en van het NOC*NSF (https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport). 
 
 
Kwijtschelding huur sportvelden 
Vorige week dinsdag 25 mei heeft het college besloten om de huur van de gemeentelijke 
sportvelden kwijt te schelden. Dit geldt voor de periode oktober 2020 tot en met juni 2021 (kwartaal 
4/2020, kwartaal 1/2021 en kwartaal 2/2021). De betrokken verenigingen/stichtingen worden 
hierover binnenkort geïnformeerd. 
 
De gemeente maakt hiervoor aanspraak op compensatie vanuit het Rijk volgens de zogenaamde 
TVS-regelingen (Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties).  Hoewel deze regelingen 
maar een deel vergoeden, besloot het college de volledige huursommen kwijt te schelden. 
Sportorganisaties zijn het afgelopen jaar immers ook financieel al zwaar geraakt door de 
coronamaatregelen. 
 
Sportclubs die van particuliere verhuurders huren, kunnen zich voor een eventuele kwijtschelding 
wenden tot hun verhuurder. 
 
 
Subsidie voor jongerenactiviteiten in coronatijd 
Net zoals in de vorige nieuwsbrief wijs ik u op de subsidieregeling ‘Jeugd aan Zet Westland 2021 
waarmee het gemeentebestuur sportverenigingen financieel wil ondersteunen die extra hulp bieden 
en activiteiten organiseren om kwetsbare jongeren (13 tot en met 26 jaar) in coronatijd weer 
perspectief te geven. 
 
Meer informatie over deze Subsidieregeling Jeugd aan Zet Westland 2021 vindt u als u hier 
klikt 
 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/sport
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/sport
https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport
https://www.gemeentewestland.nl/ondernemen/subsidies/subsidieregelingen-coronasteun.html


Compensatie OZB 
Ook wijs ik u nog eens op de mogelijkheid voor sportclubs om (een deel van) de OZB terug te 
vragen. Meer informatie hierover vindt u op de website van de gemeente via deze link:  
https://www.gemeentewestland.nl/ondernemen/subsidies/subsidie-compensatie-ozb-heffing-
sportverenigingen-2021.html 
 
Mocht u niet aangesloten zijn bij het NOC*NSF (één van de voorwaarden) dan kunt u wellicht toch 
compensatie ontvangen, want er is een soortgelijke regeling voor (niet-commerciële) 
vrijwilligersorganisaties. Die vindt u als u klikt op OZB-compensatie vrijwilligersorganisaties 2021.  
 
 
Houd ons op de hoogte 
Als gemeente willen we graag op de hoogte blijven van de knelpunten waar u tegen aan loopt en 
welke steun u zoekt. Heeft u vragen en/of opmerkingen? Dan kunt u die sturen aan 
sportinfo@gemeentewestland.nl. Of u kunt telefonisch of via Whatsapp contact opnemen met 
Herman Berkhout (06-82123522).  
 
 
Hartelijke groeten, 
 
Pieter Varekamp 
Wethouder Sport 
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