
Beste voorzitter/directeur,  
  
Weer een volgende dag in de coronacrisis. Een nieuwe werkelijkheid voor velen in de sport, geen 
Olympische Spelen en Paralympische Spelen 2020. Vandaag ook veel reacties van bonden op de 
verwarrende berichten in de media en de verschillende adviezen en vertalingen daarvan. In deze 
update-mail een paar zaken uitgelicht:  
  
 directeurenoverleg 26 maart, tips voor ‘soepel’ aansluiten in de “teams-vergadering”;  
 extra toelichting afgekondigde aanvullende maatregelen (23 maart) en betekenis voor de sport;  
 FAQ Accommodaties (nieuw!);  
 aankondiging teams Juridisch vragen, HR en Governance. 
  
Vragen en/of suggesties laat het mij weten. 
  
Groet, Kim 
  
Directeurenoverleg 26 maart | 14.00 – 15.00 uur 
Morgen is er om 14:00 uur bondsdirecteurenoverleg binnen “Microsoft Teams’. Naast de tips die je 
in de uitnodiging hebt ontvangen sturen we je bij deze update in de bijlage een korte instructie van 
hoe je morgen deel kan nemen aan de vergadering. Vergeet niet om via de link die je in het 
vergaderverzoek (in Outlook) hebt ontvangen deel te nemen aan de vergadering. Via deze link kom je 
direct in de juiste meeting. En nog een laatste tip, start Microsoft teams op voordat je op de link klikt. 
  
Verdere toelichting extra aanvullende maatregelen (23 maart) kabinet en consequenties voor de 
sport 
De maatregelen zijn tijdens de persconferentie van het Kabinet op maandag 23 maart op grote lijnen 
naar buiten gebracht. Hierna heeft verdere consultatie plaatsgevonden, die heeft geleid tot nadere 
uitwerking en precisering. Er zijn nu twee ‘documenten’ die voor helderheid (zouden moeten) 
zorgen, namelijk: 

 aanvullende maatregelen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/nieuws/2020/03/24/aanvullende-maatregelen-23-maart  

 coronavirus en sport: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/veelgestelde-vragen-over-sport 

  
Daaruit valt op te maken wat regelgeving betreft: 
1. Evenementen met een vergunnings- en meldplicht zijn verboden tot 1 juni 2020.  
2. Alle sportclubs en sportvoorzieningen zijn in ieder geval tot en met 6 april gesloten.  
3. Alle overige samenkomsten worden t/m 6 april verboden, waarbij enkele uitzonderingen gelden: 

a. wettelijk verplichte samenkomsten (max 100 personen), zoals vergaderingen van de 
gemeenteraad als ook de Staten-Generaal 

>>> momenteel wordt uitgezocht of een Algemene Vergadering een wettelijk verplichte 
samenkomst is! Zie voor het antwoord en andere governance vragen: de teams-site Governance 
.  
b. samenkomsten die nodig zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van 
instellingen, bedrijven en andere organisaties (max 100 personen); 
c. uitvaarten en huwelijksvoltrekkingen (max 30 personen); 
d. samenkomsten van religieuze of levensbeschouwelijke aard (max 30 personen). 
Bij deze samenkomsten geldt dat deze alleen mogen doorgaan als alle hygiënemaatregelen ter 
bestrijding van het corona-virus in acht worden genomen en men 1,5 meter afstand tot elkaar 
kan houden. 
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4. Wat betreft de trainingen en competities wordt uiterlijk 6 april besloten of die weer kunnen 
starten of dat de maatregel verlengd wordt. Voor evenementen met vergunnings- en meldplicht 
geldt dat die tot in ieder geval 1 juni niet kunnen plaatsvinden.  

5. Groepsvorming (al dan niet toevallig) in de publieke ruimte wordt t/m 6 april verboden. Onder 
een groep verstaat het kabinet drie of meer personen die daarbij geen afstand van 1,5 m 
houden. Er is geen sprake van groepsvorming als het gaat om personen die een gezamenlijk 
huishouden vormen. Er is ook geen sprake van groepsvorming als kinderen tot en met 12 jaar 
samenspelen onder toezicht van een of meer ouders of voogden. Mits de ouders en/of voogden 
onderling 1,5 m afstand bewaren.  

6. Er vinden in ieder geval tot en met 6 april geen georganiseerde sportactiviteiten plaats, ook niet 
in de openbare ruimte.  

7. Samen sporten in de buitenlucht kan: Hiervoor geldt dezelfde eenvoudige richtlijn als voor al het 
andere sociale contact: houd minimaal 1,5 meter afstand en blijf binnen wanneer je last hebt van 
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en hoesten of verhoging of koorts.  Laat de groep 
bovendien uit niet meer dan 3 personen bestaan. 

  
De FAQ van NOC*NSF is hierop aangepast. Verder het advies om de bovengenoemde documenten te 
raadplegen, deze bevatten nog enkele oproepen en adviezen.  
  
FAQ Accommodaties (nieuw!) 
Er is door het team Accommodaties samen met de Vereniging Sport en Gemeente hard gewerkt aan 
een FAQ Accommodaties. Deze staat nu online, zie de uitgebreide FAQ van de VSG. Enkele vragen 
zijn geïntegreerd in de FAQ NOC*NSF. Medewerkers van sportbonden kunnen zich melden om deel 
te gaan nemen aan de Teams Accommodaties. Aanmelden kan door een mail te sturen aan: 
ieneke.romeyn@nocnsf.nl of accountmanagement@nocnsf.nl . 
  
Nieuwe Teams Juridische vragen, HR en Governance 
In de Microsoft Teams omgeving van NOC*NSF worden inmiddels de nodige documenten, 
voorbeelden, vragen en antwoorden gedeeld. Dit gebeurt in de groep “Berichtgeving NOC*NSF” en 
ook in de teams Accommodaties, Verenigingsondersteuning en Competities.  
Nieuw toegevoegd in de groep Berichtgeving NOC*NSF zijn subgroepen (kanalen) HR, Juridisch 
vragen en Governance: 
 Governance: ga naar de teamsite Governance voor alle info en vragen (“Mag de AV 

georganiseerd wordt?”, “Hoe om te gaan met de voorjaars-AV’s?”).  
 Juridische vragen: op deze teamsite Juridische vragen gaat FAQ juridisch, opgesteld door DAS, 

gedeeld worden.  
 HR vragen: op deze teamsite HR vragen gaan HR documenten, vragen en de link naar de WOS – 

site gedeeld worden.  
  
Personen die al aangemeld zijn voor het team ‘Berichtgeving NOC*NSF-Corona hebben automatisch 
toegang tot deze kanalen. Wil je andere medewerkers aanmelden stuur dan een mail naar: 
ieneke.romeyn@nocnsf.nl of accountmanagement@nocnsf.nl. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Kim Boterenbrood 
Accountmanager NOC*NSF 
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