
 
 
 
 
 
Prinsenbeek, woensdag 14 oktober 2020 
 
 
Beste leden, ouders/verzorgers van leden, trainers, 
 
De meesten van ons hebben de persconferentie van het Kabinet gisteravond 13 oktober jl. met 
belangstelling en misschien met vrees gevolgd. Wanneer het gaat over het sporten en trainen bij de 
Samensprong, worden wij als vereniging minder hard getroffen dan bijvoorbeeld de verenigingen die 
contactsporten bieden zoals voetbal en hockey. 
 
Belangrijkste maatregelen die van invloed zijn op het sporten bij de Samensprong: 
 

• Sporten voor volwassenen (vanaf 18 jaar) is alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling 
1,5 meter afstand te houden. 

• Kinderen en jongeren t/m 17 jaar mogen gewoon trainen. Ze hoeven geen 1,5 meter afstand te 
houden. 

• Voor binnensporten geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte. 
• Voor groepslessen bij individuele sporten geldt het maximale aantal van 30 personen per ruimte 

binnen. 
• Toeschouwers zijn niet toegestaan. Ouders/verzorgers wachten buiten zoals nu ook het geval is. 
• Sportkantines, kleedkamers en douchegelegenheden zijn dicht. 
• Alle horeca die op of in een sportgelegenheid ligt moet gesloten blijven. 
• Reservering en de gezondheidscheck zijn vereist. 
• Mondkapje op binnen sportaccommodaties wanneer je niet aan het sporten bent (gangen, 

toiletten). Dit geldt voor iedereen vanaf 13 jaar. 
• Kinderen vanaf 13 jaar mogen na het sporten niet bij elkaar komen met meer dan 4 personen. 

Voor jongere kinderen geldt deze beperking niet. 
 
Wat betekent dit voor het sporten bij de Samensprong? 
 
o Kortgezegd is er geen echte verandering voor onze leden t/m 17 jaar tijdens het sporten. Eigenlijk 

ook niet voor de 18-plussers bij het turnen en bij de volwassenen in de recreatiegroepen. De ruimtes 
zijn immers groot genoeg om dat met maximaal 30 personen te doen. 

o Het kan nodig zijn in de komende week om de trainingstijden in de turnhal aan te passen, zodat er 
maximaal 30 personen binnen aanwezig zijn. 

o Zolang u of uw kind voldoen aan de RIVM-richtlijnen mogen u of uw kind gewoon komen blijven 
sporten. 

o Tijdens het sporten gaan de trainers ervoor zorgen dat de leden anderhalve meter uit elkaar kunnen 
trainen. 

o Van tevoren reserveert u voor uzelf of uw kind voor de training waarop u ingeschreven staat. Daarbij 
beantwoordt u ook gezondheidscheck-vragen. 

o We denken nog even na hoe we die reservering en gezondheidscheck gaan aanpakken. Zodra we 
dat hebben besproken en geregeld, zullen wij u uitleggen wat de bedoeling is. 

 
De gemeente Breda heeft in De Drie Linden vorig jaar nieuwe ventilatie geïnstalleerd, waardoor de lucht 
met grote regelmaat en in grote hoeveelheden wordt ververst. Daardoor is het risico op aerosolen en 
virusdeeltjes in de lucht minder groot. 
 
Wij vertrouwen erop dat u begrijpt dat we er alles aan doen om u of uw kind een zo veilig mogelijke 
omgeving te bieden tijdens het sporten. 
 
We zullen u binnen enkele dagen verder informeren. 
 
Met sportieve groet, 
namens het Bestuur, 
Deborah Pals 
voorzitter De Samensprong 


