
Beste sporthalhuurders, 

Op 13 oktober heeft het kabinet ter bestrijding van het coronavirus vanaf 14 oktober 22:00 uur 
nieuwe maatregelen aangekondigd om groepsvorming en sociale contacten te verminderen en 
het aantal reisbewegingen te reduceren. Onze gemeente kiest voor het maatschappelijke aspect 
en niet voor het economische aspect wat betekent dat we de sporthallen open houden. Hopelijk 
zijn deze maatregelen van korte duur. Verder vind er deze week overleg plaats over de financiele 
afwikkeling.  

Voor het sporten betekent dit het volgende:  

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

• Maximaal 4 personen mogen samen sporten. 
• Voor individuele binnensporten geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige 

ruimte mits er 1,5 meter afstand wordt gehouden. 
• Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten zolang er meer dan 1,5 meter tussen de 

groepen zit. En zolang er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes en 
zij niet mengen. 

• Wedstrijden/competities zijn niet toegestaan. 
• Voor topsporters en de jeugd tot achttien jaar gelden uitzonderingen. 
• Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar mogen in teamverband blijven sporten en 

hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Wedstrijden mogen gespeeld 
worden met teams van hun eigen club. En kinderen met klachten blijven thuis. 

• Publiek bij sport is niet toegestaan. 
• Sportkantines, horeca, douches en kleedkamers zijn gesloten. 
• Voor iedereen vanaf 13 jaar geldt een dringend advies om een niet-medisch mondkapje 

te dragen in de publiek toegankelijke binnenruimtes. 
• U / uw vereniging is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de nieuwe 

coronamaatregelen. 

Graag ontvangen we tijdig van u wanneer er wijzigingen zijn in uw reservering. Deze kunt 
u mailen naar sportloket@geldrop-mierlo.nl 

Op de site van www.rijksoverheid.nl/Coronavirus kunt u eventueel meer gestelde vragen 
terugvinden. 

 
Met vriendelijk groet, 

Team Sportloket. 
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