Sportmogelijkheden Oost Gelre - binnen en buiten – versie 19 maart 2021
Binnensport

Binnen zwembaden

(Sporthal en fitnesscentrum)

(Zwembaden Lichtenvoorde,
Groenlo en Harreveld)

Officiële
Andere buiten locaties met Overige buitenlocaties zonder
buitensportaccommodaties goedkeuring gemeente
goedkeuring gemeente
(Sportparken zoals voetbalvelden
en tennisbanen)

(Eigen terrein bij fitnesscentrum
met behoud voldoende parkeergelegenheid eigen bezoekers)

(Openbare ruimte zoals parken en
bossen)

Kinderen en jongeren tot
en met 17 jaar

In principe niet behalve de In principe niet behalve de
uitzonderingen:
uitzondering:
• Gymlessen basis en
• Zwemles A-B-C en
voortgezet onderwijs
schoolzwemmen is
mogelijk voor kinderen
• Door de overheid
tot en met 12 jaar. Meer
gefinancierde zorg
hierover is te lezen in
zoals fysiotherapie en
het protocol
oefentherapeuten
verantwoord zwemmen

Sporten mag:
Sporten mag:
• In teamverband
• In teamverband
• 1,5 meter regel is niet van • 1,5 meter regel is niet
toepassing tijdens de
van toepassing tijdens de
activiteit
activiteit
• Er mogen onderlinge
• Er mogen onderlinge
wedstrijden tussen leden
wedstrijden tussen leden
van de sportvereniging
van de sportvereniging
gespeeld worden
gespeeld worden

Sporten mag:
• In teamverband
• 1,5 meter regel niet van
toepassing tijdens de
activiteit
• Er mogen onderlinge
wedstrijden gespeeld worden

Jongvolwassenen 18 t/m
26 jaar

In principe niet behalve de In principe niet behalve de
uitzondering:
uitzondering:
• Door de overheid
• Door de overheid
gefinancierde zorg
gefinancierde zorg zoals
zoals fysiotherapie en
fysiotherapie en
oefentherapeuten
oefentherapeuten

Sporten mag:
Sporten mag:
• In teamverband
• In teamverband
• 1,5 meter regel is niet van • 1,5 meter regel is niet
toepassing tijdens de
van toepassing tijdens de
activiteit
activiteit
• Er mogen onderlinge
• Er mogen onderlinge
wedstrijden tussen leden
wedstrijden tussen leden
van de sportvereniging
van de sportvereniging
gespeeld worden
gespeeld worden

Sporten mag:
• In groepjes van max. twee
personen
• Met meerdere groepjes van
twee personen
• Op 1,5 meter afstand van
elkaar en tussen de groepjes
• Geen wedstrijden

Volwassenen 27 jaar en
ouder

In principe niet behalve de In principe niet behalve de
uitzondering:
uitzondering:
• Door de overheid
• Door de overheid
gefinancierde zorg
gefinancierde zorg zoals
zoals fysiotherapie en
fysiotherapie en
oefentherapeuten
oefentherapeuten

Sporten mag:
• In groepjes van max. vier
personen
• Op 1,5 meter
• Met meerdere groepjes
van vier op 1,5 meter
afstand
• Geen wedstrijden

Sporten mag:
• In groepjes van max. twee
personen
• Op 1,5 meter afstand van
elkaar en tussen de groepjes
• Met meerdere groepjes van
twee personen op 1,5 meter
afstand
• Geen wedstrijden

Sporten mag:
• In groepjes van max. vier
personen
• Op 1,5 meter afstand van
elkaar en tussen de
groepjes
• Met meerdere groepjes
van vier op 1,5 meter
afstand
• Geen wedstrijden

* Houd je bij alle sporten aan de landelijke maatregelen, het protocol verantwoord sporten van NOC*NSF en de specifieke protocollen van elke bond
* Sporten onder een overkapping, of tent met minimaal drie open zijden, is toegestaan. Let hierbij op de reguliere regelgeving voor het plaatsen van dergelijke objecten (link)
* Let op; dit is een versimpelde weergave van de geldende corona wetgeving. Bij twijfel neemt u contact op met de gemeente Oost Gelre

