Formulier melding sporten in de openbare ruimte door jongeren
Jongeren hebben vanaf 29 april 2020 de mogelijkheid om georganiseerd en onder begeleiding buiten
te sporten (geen wedstrijden). Dit kan in de openbare ruimte.
Indiening melding
Wanneer u gaat sporten met jongeren in de openbare ruimte, dan moet u hiervan melding maken bij
de gemeente. Dit kan door het invullen van dit formulier. De melding dient uiterlijk 1 werkdag
voorafgaand aan de sportactiviteit te worden gedaan. De melding kan worden verstuurd naar:
info@echt-susteren.nl onder vermelding van ‘’georganiseerde sportactiviteit voor jongeren’’.
Wie mag een melding doen?
Buurtsportcoaches, een erkende sportvereniging, sportstichting of commerciële sportaanbieders
mogen een activiteit melden.
Dit geldt ook voor jeugdverenigingen (als Scouting en Jong Nederland) als ze spelactiviteiten
aanbieden die op bewegen gericht zijn.
Aanvaarding melding
Bij ontvangst van de melding wordt gekeken of de door u aangegeven locatie op het aangegeven
tijdstip beschikbaar is. U ontvangt hiervan een bericht van de gemeente.
In te vullen gegevens
Datum sportactiviteit:
Tijdstip sportactiviteit:
Soort sportactiviteit:
Naam Trainer/Begeleider:
Telefoonnummer:
Locatie van de sportactiviteit:
Leeftijdscategorie jongeren:

…………………………………………………..
Van ………… uur tot …………… uur
…………………………………………………….
……………………………………………………..
……………………………………………………….
……………………………………………………….
t/m 12 jaar
13 t/m 18 jaar

De sportactiviteit mag plaatsvinden in de openbare ruimte met in achtneming van onderstaande
voorwaarden. Met indiening van dit meldingsformulier verklaart de melder dat hij/zij zich houdt aan
deze voorwaarden.
Voorwaarden:
1. Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor kinderen nog steeds: blijf
thuis.
2. Maximaal 25 kinderen of jongeren per groep
3. Per 10 kinderen is 1 begeleider aanwezig.
4. Begeleiders houden 1,5 m afstand tot elkaar en proberen op 1,5 m afstand van de kinderen
te blijven.
5. Jongeren tussen de 13 en 18 jaar moeten 1,5 meter afstand bewaren van elkaar.
6. Kinderen komen zelfstandig naar de activiteit. Ouders brengen en halen alléén wanneer
echt niet anders kan.
7. Er mag geen publiek aanwezig zijn bij de activiteit.

