
 

 

 

 
 

Bericht van de voorzitter nummer 17 
 

Geachte besturen,  
  
N.a.v. de nieuwe maatregelen heeft NOC*NSF de onderstaande informatie verspreid. Ik heb de 
vragen en antwoorden die mogelijk voor u van belang zijn in deze brief opgenomen. Op de 
website van NOC*NSF kunt u alle vragen en antwoorden vinden 
 
Jan Lenselink 
 
Voorzitter 
 
 
Dringend advies tot dragen mondkapjes in publieke binnenruimte  
Vanmiddag heeft minister-president Rutte namens het kabinet en een groot deel van de 2e Kamer het 
dringende advies gegeven in publieke binnenruimtes mondkapjes te dragen. Later vandaag kwam 
daar via de site van de Rijksoverheid nadere toelichting op. Klik hier.  
  
Het kabinet geeft aan uiterlijk vrijdag namiddag met de bijzonderheden te komen. Wij zijn aan het 
nagaan of dit advies ook sportaccommodaties betreft en hoe er daar dan het beste mee opgegaan 
kan worden. Zodra er meer bekend is passen wij onze informatie op de site aan. 
  
FAQ aangevuld met nog open staande vragen en antwoorden | Protocol verantwoord sporten 
bijgewerkt  
Nieuwe maatregelen leiden tot veel praktische vragen en met elkaar zoeken hoe de uitwerking in de 
praktijk is. Vandaag een aantal onduidelijkheden verder opgelost, o.a.: over verblijven in de “gesloten” 
sportkantine, zijn teamleden die klaar zijn met hun wedstrijd wel/niet publiek, enzovoorts. De nieuwe 
vragen en antwoorden zijn te vinden in het deel FAQ maatregelen per 29 september 18.00 uur. 

Vragen en antwoorden 

Geldt de maximale gezelschapsgrootte van vier personen ook voor de sport? 

 Nee, sportbeoefening is uitgezonderd. Een sportteam mag dus bij elkaar komen voor trainingen en 
wedstrijden. 

Het is wel de bedoeling dat je na afloop van de wedstrijd de sportaccommodatie zo snel mogelijk 
verlaat. 

Mogen sporters die klaar zijn met hun wedstrijd of training blijven kijken naar een andere 
training of wedstrijd? 

 Nee. Sporters die klaar zijn met hun eigen wedstrijd of training worden gezien als toeschouwers. Zij 
dienen de sportaccommodatie na de sportactiviteit zo snel mogelijk te verlaten. 

 

 



 

 
 

 

Kunnen er bestuursvergaderingen, ALV’s en opleiding ’s bijeenkomsten plaatsvinden op de 
sportaccommodatie of in de sportkantine? 

 De sportkantine is de komende drie weken dicht. Probeer vergaderactiviteiten zoveel mogelijk online 
te organiseren. Mogelijk is de zaalruimte zelf ondersteunend aan de sportactiviteit te gebruiken voor 
kort overleg en noodgevallen. Te denken valt aan overleg officials/juryleden, dagelijkse instructie 
coronacoördinatoren, een plotseling EHBO-geval, etc.. Houd in ieder geval het horecagedeelte 
gesloten.  

Degenen die ondersteunend nodig zijn voor de sportbeoefening (zo beperkt mogelijk) aanwezig op 
de accommodatie. Mogen deze vrijwilligers wel gebruik maken van een koffiezetapparaat in de 
sportkantine? 

 Als er maar geen horecapersoneel is. Maar even wat te drinken pakken uit koelkast of koffie pakken 
uit een automaat is mogelijk. 
 


