Leusden, 29 april 2020

Geachte burgemeester,
Graag vragen we als gezamenlijke organisaties voor jeugd en jongeren uw aandacht.
Buiten sporten en bewegen is belangrijk voor gezonde ontwikkeling van kinderen en
jongeren en we zijn blij dat de overheid in deze onwerkelijke tijden ruimte wil bieden voor
kinderen en jongeren om buiten te sporten. Gemeenten zijn opgeroepen om de regie te
pakken en zoveel mogelijk kinderen, die al langer noodgedwongen thuis zitten, de kans
te bieden in beweging te komen. Organisaties voor het vrijwillig jeugdwerk en het kinderen jongerenwerk staan klaar om weer met hun buitenactiviteiten te starten en mogelijk
dat ze u in uw gemeente al hebben benaderd.
De afgelopen week heeft overleg plaatsgevonden met diverse partijen over door wie en
hoe activiteiten voor de jeugd aangeboden kunnen worden. In de informatie van de
Vereniging Sport en Gemeenten wordt naast sportverenigingen in dat kader gesproken
over ‘andere organisaties die begeleide sportactiviteiten aanbieden’. In de vandaag
gepubliceerde model noodverordening wordt dit omschreven als: ‘door sportverenigingen
of professionals georganiseerd en begeleid buiten sporten en bewegen van personen tot
en met 18 jaar’. We gaan er vanuit dat onze organisaties hiertoe gerekend kunnen
worden.
Buitensport, spel en bewegen is de kern van onze activiteiten. Onze getrainde vrijwilligers
hebben veel ervaring en met onze activiteiten leveren we een positieve bijdrage aan een
gezonde en leefbare samenleving waarin mensen zich verbinden. De afgelopen periode
zijn we in staat geweest om kinderen en jongeren online – en offline activiteiten te
bieden. Uit reacties van vrijwilligers uit heel Nederland horen we dat het weer naar
buiten gaan voor kinderen belangrijk is. Kinderen willen weer gewoon kind zijn, bewegen
en spelen. Vorig jaar heeft een aantal grote jeugd- en jongerenorganisaties het Nationale
Sportakkoord ondertekend om nogmaals te onderstrepen hoe belangrijk bewegen voor
kinderen is. Het actief zijn en samenkomen binnen de veiligheid van de eigen club is voor
kinderen en jongeren juist in deze onzekere tijden belangrijk. Scouting en andere
jeugdwerkorganisaties bereiken daarnaast voor een deel (kwetsbare) kinderen die geen
lid zijn van sport organisaties maar waarvoor het buitenspelen net zo belangrijk is.
De ruimte die nu ontstaan is, biedt mogelijkheden voor kinderen en jongeren om, binnen
voorwaarden en onder begeleiding, weer buiten actief te zijn wordt ook door onze
achterban opgepakt. Op verschillende plekken vindt al overleg plaats met de lokale
overheden. Vanuit diverse (landelijke) organisatie zijn protocollen opgesteld, uitgaand
van de gezondheids- en veiligheidseisen die gelden, maar toegespitst op onze ervaring
met het begeleiden van kinderen en jongeren en passend bij onze specifieke activiteiten.
We hopen van harte dat u de lokale organisaties voor het jeugdwerk zoveel mogelijk wil
ondersteunen om het mogelijk te maken dat ook zij activiteiten aan kinderen en jongeren
aan kunnen bieden. Iedere lokale situatie is verschillend en we hebben onze groepen
opgeroepen met uw gemeente in gesprek te gaan om afspraken te maken over
speellocaties en de kaders waarbinnen het spel mogelijk is. In het benaderen van

organisaties door uw gemeente hopen we dat ook het jeugdwerk meegenomen wordt.
We gaan er vanuit dat onze protocollen hiervoor voldoende handvatten biedt.
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