
	 	

VOORWAARDEN BURENSE SPORTACTIVITEITEN JEUGD T/M 18 JAAR  

1. Er mag alleen gesport worden op door de gemeente aangewezen locaties en 
onder begeleiding van bij de gemeente bekende begeleiders. 

Pas na toestemming van de gemeente, kunt u starten met de sportactiviteiten.  
U kunt uw aanvraag sturen aan cjongh@buren.nl.  Voor uw aanvraag moet u gebruik 
maken van ons Aanmeldformulier sportaanbod jeugd gemeente Buren die op onze 
website staat.  

De aangewezen locaties zijn alleen toegankelijk voor sporters en hun begeleiders. 

2. Sportactiviteiten mogen alleen plaatsvinden onder begeleiding van door de 
gemeente aangewezen begeleiders  

a. Als begeleiders kan het reguliere kader worden aangemerkt (de reguliere trainer of 
begeleider van een sportvereniging of – bedrijf) en verder onze buurtsportcoaches  
en jongerenwerkers van Mozaïek Welzijn. 

b. De begeleiders moeten goed herkenbaar zijn voor omwonenden en handhaving. 

c. Begeleiders zijn bij het sporten door jongeren van 13 t/m 18 jaar verantwoordelijk 
voor het zodanig faciliteren met sport- en spelvorm dat 1,5 meter afstand kan worden 
gehouden. Zij houden ook toezicht hierop en kunnen bij onwenselijk gedrag sporters 
vragen te vertrekken. 

d. Lijnen met handhaving (BOA’s en politie) zijn kort en zij kunnen worden opgeroepen 
ter ondersteuning indien nodig. 

3. Gebouwen op het sportpark zijn niet toegankelijk. 

4. Sportverenigingen/aanbieders die gebruik maken van het sportpark zijn zelf 
verantwoordelijk voor het voeren van een deurbeleid en het weren van ongenode 
gasten.  

5. Wij vragen aan sportverenigingen op de aangewezen sportparken om gastvrij te 
zijn 

Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans krijgen mee te 
doen, dus ook niet-leden van een vereniging.    

a. Sportaanbieders die normaal niet op de aangewezen sportaccommodaties trainen, 
kunnen afspraken maken met sportverenigingen die op de aangewezen sportparken 
gevestigd zijn om bij hen te komen trainen.  
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b. Kinderen die geen lid zijn van een sportvereniging kunnen de contactpersoon van 

een sportactiviteit benaderen en vragen of zij mogen meedoen met een training.  

c. Alle activiteiten melden wij op onze website. 

6. U volgt de protocollen 

In protocollen geven we aan hoe te handelen. Degene die de sportactiviteiten 
organiseert en begeleidt heeft de verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten zelf en 
het handhaven van het protocol. Verspreid de  protocollen onder de betreffende groep.  

U vindt de protocollen op www.buren.nl.  

De protocollen bestaan uit de volgende documenten: 

1. Protocol veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen 

2. Protocol voor sportaanbieders, bestuursleden en beheerders van 
sportaccommodaties en openbare ruimtes 

3. Protocol voor trainers, begeleiders en vrijwilligers 

4. Protocol voor sporters 

5. Protocol voor ouders en verzorgers 

Wij wensen u veel sportplezier! 
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