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Update covid-19 en sport dd. 13 november 2021

Vrijdagavond 12 november was er weer een persconferentie van de minister-president Mark
Rutte en minister Hugo de Jonge. Helaas gaat het met de ontwikkelingen als gevolg van COVID-19
hard achteruit. Daarom zijn er ook voor sport nieuwe maatregelen aangekondigd die zaterdag 13
november, om 18.00 uur direct ingaan. De maatregelen duren in ieder geval tot en met 4
december. Het kabinet komt op 3 december met een actualisatie.
Omdat er mogelijk bij u nog vragen zijn hierover leek het ons verstandig de (extra) maatregelen
en enkele andere relevante punten te benoemen.
De belangrijkste maatregelen voor sport vanaf 13 november:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

De belangrijkste basisregels blijven van kracht, waaronder het dringende advies om voor
en na het sporten 1,5 meter afstand van anderen te houden;
Bij het betreden van een binnen locatie op een sportlocatie geldt dat een Corona
Toegangsbewijs (CTB) verplicht is vanaf 18 jaar;
Daar waar geen CTB-plicht geldt, is het houden van 1,5 meter afstand verplicht voor
iedereen vanaf 13 jaar en ouder;
Sportbeoefening voor alle leeftijden blijft mogelijk, inclusief wedstrijden voor zowel
professionele- als amateursport;
Kantines zijn gelijkgesteld aan de “gewone” horeca. Dat betekent dat ook deze om 20.00
uur gesloten dienen te worden. Zij mogen overigens vanaf 06.00 ’s ochtends open zijn;
Dit geldt voor de volledige binnensport en ook voor kleedkamers, toiletten en kantines én
de buitenterrassen van buitensportlocaties.
Afhalen van consumpties in de kantine van een buitenlocatie valt niet onder de CTBplicht, maar een mondkapje is dan wel verplicht;
Het is verplicht om in kantines en op buitenterrassen te gaan zitten;
De CTB-verplichting geldt niet voor sporters op buitenlocaties en ook niet voor personen
op of in de sportaccommodatie die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten.
Dat laatste betreft o.a. onderhoud professionals, trainers/coaches (ook van de uitclubs),
vrijwilligers, etc.;
Publiek bij trainingen en wedstrijden van professionele- en amateursport is niet
toegestaan;
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•
•

•

Strikt noodzakelijke “rijouders” van uitspelende teams zijn zogenaamd functioneel. Zij
hoeven daarom geen CTB te laten zien. Echter bij het betreden van de horeca wel;
Bij sporten in accommodaties is de hoofdfunctie van de locatie leidend.
Welzijnsaccommodaties moeten om 18.00 uur sluiten, horecavoorzieningen om 20.00
uur en voor formele sportaccommodaties geldt geen eindtijd;
Ouders of begeleiders van zwemleskinderen mogen mee naar binnen en helpen bij het
omkleden op vertoon van een CTB. Zij mogen niet mee de zwemzaal in, maar wel
geplaceerd wachten in de horeca.

Financieel
De Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) gaat met de directie sport van het ministerie van VWS
in gesprek over financiële compensatie over de aantoonbare financiële schade als gevolg van de
COVID-19 maatregelen. Deze gesprekken worden vanaf volgende week opgestart. Wij hopen dat
hier op korte termijn duidelijkheid over komt. Zodra dat er is informeren wij u.
Actualiteit
Via de onderstaande links treft u de actuele stand van zaken. De website rijksoverheid.nl is
actueel bijgewerkt. Op dit moment wordt door de betrokken partijen NOC*NSF, Sportbonden,
Professionele Ondernemers in de Sport en VSG in overleg met VWS directie sport hard gewerkt
aan het aanpassen van de protocollen en Q&A. Deze zullen zo snel als mogelijk gepubliceerd
worden.
Nuttige links en contacten
Voor informatie over de maatregelen en specifieke protocollen en vragen en antwoorden,
verwijzen we u naar de websites van o.a. de rijksoverheid en het NOC*NSF.
• Algemene informatie en vragen en antwoorden over sport en corona:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport

• Sport specifieke protocollen en vragen en antwoorden:
https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-sportactiviteiten-in-nederland

•

Zwembad specifieke protocollen en vragen en antwoorden:
https://water-vrij.nl/organisaties/

Wij hopen jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er desondanks nog vragen
of onduidelijkheden zijn dan kunt u ons bereiken via sportloket@velsen.nl.
Met vriendelijke groet,
Sportloket Velsen
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