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Fwd: Herstart sport in coronatijd
Aan K. G. R. De Hunze - secretaris <secretaris@hunze.nl> •
K.G.R. De Hunze - penningmeester <penningmeester@hunze.nl> •
K.G.R. De Hunze - voorzitter (Maarten van Messel) <voorzitter@hunze.nl> •
instructiecommissaris K G R De Hunze - <instructiecom@hunze.nl> •
K.G.R. De Hunze - wedstrijd- en competitiecommissaris <wedstrijd@hunze.nl> •
K.G.R. Hunze - sociëteitscommissaris <societeit@hunze.nl> •
K.G.R. De Hunze - materiaalcommissaris (Theo Klimp) <materiaal@hunze.nl> •
K.G.R. De Hunze - seniorencommissaris (Betty Goedewaagen) <senioren@hunze.nl>

Begin doorgestuurd bericht:
Van: Secretariaat Sport050 <secretariaat@sport050.nl>
Onderwerp: Herstart sport in coronatijd
Datum: 11 mei 2020 om 14:37:20 CEST
Aan: "'junioren@hunze.nl'" <junioren@hunze.nl>
Kopie: Secretariaat Sport050 <secretariaat@sport050.nl>

Beste bestuurder, organisator van een sportevenement (in het kader van de herstart
sport in coronatijd),
Hiermee bevestigen wij dat de aanvraag voor begeleid sporten door ons is bekeken
en akkoord bevonden. U kunt de activiteiten opstarten.
U maakt gebruik van een locatie in de openbare ruimte. U kunt geen aanspraak
maken op alleen gebruik en/of voorrang. Als er andere gebruikers op de locatie zijn
dient u af te stemmen met de aanwezigen en bent u zelf verantwoordelijk over de
wijze van (gezamenlijk) gebruik van de locatie. Wij kunnen daarom niet garanderen
dat de openbare ruimte op het voor u gewenste tijdstip beschikbaar is.
In alle gevallen dient u de voorwaarden van de overheid voor buitensporten en
andere regelgeving van bijvoorbeeld sportbonden na te leven.
Het is mogelijk dat er door de beheerders van Sport050 en door Toezicht en
Handhaving of Politie controle plaatsvindt op de uitvoering van de begeleide
sportactiviteit.
Naast deze mail dient u het rooster van de activiteit op het sportpark te kunnen
aantonen.
Wij wensen u veel succes bij de activiteiten.
Vriendelijke groet,
Marijke Gelling
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Directeur, Sport050
Gemeente Groningen
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