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Topcompetitie in Nederland

Geachte mevrouw Van Ark, beste Tamara,
Het kabinet heeft afgelopen dinsdag verregaande maatregelen bekend gemaakt gericht op het
inperken van de verdere verspreiding van het Corona-virus. Zoals wij hebben begrepen zijn deze
maatregelen er nu vooral op gericht een aantal weken de sociale contacten en reisbewegingen
sterk te beperken.
Wij kunnen ons deze insteek goed voorstellen, zeker als je kijkt naar het opnieuw ontwrichtende
karakter van de invloed van dit virus op de samenleving. Wij voeren de maatregelen met al onze
bonden, verenigingen en vrijwilligers ook deze keer met grote inzet uit.
Pijnlijk voor de sport is dat na de eerdere sluiting van de kantines en het verbieden van publiek
nu, anders dan in veel andere landen binnen Europa, de competities worden stilgelegd. Veel van
de onlosmakelijk aan de sport in Nederland verbonden aantrekkelijke aspecten verdwijnen nu
stap voor stap. De competitie is voor velen toch het vliegwiel waarop in Nederland de
sportactiviteiten draaien. Wij hopen dat de situatie het snel weer mogelijk maakt om het spelen
van wedstrijden en het deelnemen aan competities weer op te pakken. Wij zullen er in ieder
geval alles aan doen om ervoor te zorgen dat sport ook zijn bijdrage levert aan het beteugelen
van het virus.
De uitzondering op bovenstaande voor die competities die beschouwd worden als beroepssport,
kunnen wij volgen. Nu gisteravond de uitzondering voor de BVO’s in het betaalde voetbal is
uitgebreid naar de eredivisieclubs van het voetbal voor vrouwen, gaan wij er van uit dat dit nu
ook snel voor de topcompetities in de andere takken van sport onder dezelfde voorwaarden wat
veiligheid voor de deelnemers en het tegen gaan van het verspreiden van het virus betreft,
mogelijk wordt. Vanzelfsprekend spreken we graag met u over de reikwijdte van de uitzondering
en de criteria die u daar voor zou willen gebruiken.
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Waar wij minder begrip voor hebben is de maatregel dat op de eigen verenigingslocaties slechts
in groepjes van maximaal 4 personen gesport mag worden, waarbij bovendien het aanhouden
van 1,5 m afstand binnen deze groepjes verplicht is. Eerder is naar ons idee afdoende
aangetoond en ook door het RIVM bevestigd, dat het virus niet of nauwelijks overgedragen wordt
tijdens normale sportactiviteiten.
De aangepaste sportvormen die nu met name de teamsporten op hun velden en in de sporthallen
moeten aanbieden zijn in de ogen van een aantal van deze sporten van dien aard dat veel van
hun leden daar niet voor naar de sportvereniging zullen komen. Deze bonden overwegen om
voorlopig in het geheel geen sport voor volwassen meer aan te bieden. Dat zou een unicum zijn
in ons fijnmazige lokale sportaanbod en slecht voor sportdeelname. Naar ons idee zouden we
deze ontwikkeling echt moeten willen voorkomen. De kans dat de deelnamecijfers de komende
maanden hard zullen dalen is vanwege de maatregelen toch al reëel en verenigingen die hun
aanbod noodgedwongen stoppen zullen dat effect alleen maar verder versterken. Met alle
negatieve gevolgen van dien voor de volksgezondheid, de vitaliteit en de weerbaarheid van onze
samenleving, ook op de langere termijn.
Wij doen een dringend beroep op u om te bewerkstelligen dat analoog aan de cultuursector de
eerder toegestane uitzondering op de 1,5 meter tijdens de sportbeoefening hersteld wordt en dat
de maximale groepsgrootte ook voor de sport een gelijkluidende uitzondering als voor de cultuur
krijgt. Voor die laatste uitzondering verwijzen we naar Rijksoverheid.nl: “Uitgezonderd van de
maximum gezelschapsgrootte zijn personen die theater, dans, sport of muziek in de vorm van
culturele uiting beoefenen.”
Tot slot geven wij graag vervolg aan uw eerdere toezegging om doorlopend met ons in gesprek te
willen blijven over het met elkaar opvangen van de grote gevolgen van de maatregelen op de
sportsector die nu vanaf maart van dit jaar de sector sterk ontregelen, het aanbod drastisch
laten verschralen en waardoor vele sportaanbieders in ernstige financiële problemen dreigen te
komen. Voor de volledigheid geven we u aan dat wij deze brief zullen delen met onze leden en
de media.
In het besef dat we allen het beste voor hebben met de Nederlandse samenleving besluiten wij
deze brief door de hoop uit te spreken dat het kabinet de sportsector in deze tegemoet kan
komen.
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