
 

 

 

 
 

Bericht van de voorzitter nummer 17 
 

Geachte besturen,  
  
NOC*NSF heeft over het dragen van mondkapjes de onderstaande informatie verspreid. Ook de 
informatie over het aanvragen van financiële ondersteuning laat ik u nog een keer toe komen 
Kijkt u vooral naar de TASO regeling. 
 
Jan Lenselink 
 
Voorzitter 
 
Mondkapjes 
Sinds het Kamerdebat van woensdag 30 september, is breed draagvlak om te besluiten tot een eenduidig landelijk advies, 
voor het dragen van mondkapjes in publieke binnenruimtes. 
Vanaf dat moment geldt het dringende advies aan alle mensen vanaf 13 jaar om (niet-medische) mondkapjes te dragen in 
publiek toegankelijke binnenruimtes.’ 
 
En meer specifiek over sport:  
‘Moet ik tijdens het sporten een mondkapje op? 
Nee, tijdens het sporten hoeft u geen mondkapje op. In de hal, kleedkamers en andere ruimtes geldt het advies wel.’ 
 
Bovenstaande wordt opgenomen in de ’veelgestelde vragen’ (FAQ) in het dossier Coronavirus-en-sport op nocnsf.nl . 
 
Corona en financiële steunmaatregelen voor de sport | attenderen verenigingen 
De nieuwe beperkingen die eerder deze week zijn opgelegd aan de sport versterken op veel plekken de behoefte aan 
financiële steun. Hierbij is het voor organisaties van belang om eerst te kijken of ze in aanmerking kunnen komen voor de 
generieke steunmaatregelen zoals de NOW, de TVL en de TOZO. Voor amateursportorganisaties is er daarnaast nog de 
mogelijkheid om steun aan te vragen via de TASO. Ook kan de verhuurder van sportaccommodaties compensatie krijgen 
om drie maanden huur kwijt te schelden via de TVS. 
 
Van de TASO kan nog tot 11 oktober gebruik worden gemaakt. Wij roepen alle bonden nogmaals op deze regeling actief bij 
de aangesloten verenigingen onder de aandacht te brengen! 
 
NOC*NSF blijft met VWS in gesprek over de steunmaatregelen in relatie tot de huidige en eventueel toekomstige 
beperkingen.  
 
Loop je als bond tegen problemen aan bij het gebruik maken van de generieke steunmaatregelen, kaart dit dan bij ons aan 
via jouw accountmanager. Laat ons weten wat niet lukt en waarom niet. Wij nemen die informatie dan mee in onze 
gesprekken met het Rijk. 
 


