Versoepeling maatregelen voor de sport
Per 1 juli wordt er een volgende stap vooruit gezet in de corona-aanpak. We starten een nieuw hoofdstuk en gaan van
een intelligente lockdown naar ruimte met regels. Algemene regels voor binnen en buiten blijven nodig, want het
coronavirus is zeker niet verdwenen. Deze basisregels en alle andere algemene uitwerkingen zijn hier te vinden:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/06/24/per-1-juli-15-meter-blijft-norm.
Specifiek voor sport vind je ze hier: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-endagelijks-leven/sport.
Lees de nieuwe regels per 1 juli 2020 in eenvoudige taal: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronaviruscovid-19/vraag-en-antwoord/persconferentie-coronavirus-nieuwe-regels-per-1-juli-2020-in-eenvoudige-taal
De volgende basisregels zijn nog steeds van kracht:
1. Heeft u klachten: blijf thuis (ook als iemand uit uw huishouden positief op het coronavirus is getest) en laat u zo
snel mogelijk testen. Zo kunnen mensen die in contact zijn geweest met een patiënt snel gewaarschuwd worden
en maatregelen treffen om het virus niet verder te verspreiden. Zie voor meer informatie de pagina:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken.
Bel voor een afspraak met 0800-1202, houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand.
2. Was vaak uw handen; https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/hygiene
3. Werk zoveel mogelijk thuis;
4. Vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits.
5. Ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen. De regel is dat iedereen 1,5 meter afstand houdt.
Maar voor de sportsector is een uitzondering gemaakt om in de sport en spelsituaties waar dit niet mogelijk is de
1,5 meter afstand tijdelijk/zo kort mogelijk los te laten.
Alle sportaccommodaties per 1 juli weer open
https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport De door het kabinet opgelegde verplichte sluiting van alle sportaccommodaties
en sportkantines als gevolg van de uitbraak van het coronavirus wordt per 1 juli opgeheven:
https://nocnsf.nl/nieuws/2020/06/alle-sportaccommodaties-per-1-juli-weer-open Ook senioren hoeven tijdens de
sportactiviteiten geen afstand meer te houden, waardoor het organiseren van wedstrijden per 1 juli weer mogelijk is.
In de praktijk houdt deze versoepeling in dat alle binnen- en buitensporten weer actief kunnen worden beoefend,
inclusief het organiseren van competities, onder voorwaarden met publiek. Ook de zogenaamde contactsporten
kunnen weer sporten: https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf-protocol-verantwoord-sporten-v6.pdf Mogelijk worden
er nog aanpassingen gedaan in dit document. Via de link hierboven vind je altijd de meest actuele versie (laatste
update 26 juni).
Dinsdag 23 juni heeft het kabinet nieuwe versoepelingen bekendgemaakt van de coronamaatregelen. Deze gelden
vanaf 1 juli. Voor het voetbal heeft dit veel impact in positieve zin. Zo mogen nu alle leeftijdscategorieën weer
voetballen zonder 1,5 meter afstand, (oefen)wedstrijden zijn weer toegestaan en ook bezoekers zijn weer welkom op
de accommodaties. Dit alles wel onder strikte voorwaarden, om alles veilig en “corona-proof” te laten verlopen.
https://www.knvb.nl/nieuws/organisatie/berichten/60673/coronaprotocollen-voor-na-1-juli-beschikbaar
Om alle sportverenigingen hierbij te helpen, zijn door NOC*NSF protocollen opgesteld. De meest up-to-date versies
hiervan (dus afgestemd op de coronamaatregelen vanaf 1 juli) vind je hier: https://nocnsf.nl/sportprotocol
Op https://www.knvb.nl/samenvooruit volgen zo snel mogelijk de voetbaledities hiervan.
Zie ook https://www.knvb.nl/themas/coronavirus
Meer informatie over het opstarten van verenigingsvoetbal: https://www.knvb.nl/themas/coronavirus/protocollen
Om op een veilige en hygiënische manier weer te kunnen voetballen zijn er voor de verschillende doelgroepen
coronaprotocollen van toepassing:
1. https://www.knvb.nl/themas/coronavirus/protocollen/spelers
2. https://www.knvb.nl/themas/coronavirus/protocollen/trainers
3. https://www.knvb.nl/themas/coronavirus/protocollen/bestuurders
4. https://www.knvb.nl/themas/coronavirus/protocollen/ouders
5. https://www.knvb.nl/themas/coronavirus/protocollen/veiligheid-en-hygiëne

Checklist aandachtspunten financiële en accommodatiezaken
Per 1 juli kunnen sportkantines weer opgestart worden. Daarbij komen vele aspecten kijken. Deze checklist helpt om
de juiste stappen te zetten. De maatregelen rond de bestrijding van het coronavirus heeft veel gevolgen voor
sportverenigingen, bijvoorbeeld voor financiën en de accommodatie. Maar waar moet je als club dan aan denken?
1. Deze checklist brengt alle aandachtspunten in kaart en helpt je op weg:
https://nocnsf.nl/media/2556/nocnsf-coronavirus-checklist-sportverenigingen.pdf
2. Checklist opstart sportkantines:
https://www.knvb.nl/downloads/sites/bestand/knvb/22865/noc-nsf-checklist-opstart-sportkantines
3. Vanaf 1 juli mogen sportverenigingen hun kantines en terrassen weer openen. Hierbij geldt nog steeds dat de 1,5
meter maatregel van toepassing is. Hoe kun je als vereniging op een slimme en verantwoorde manier jouw kantine
en terras openen? We zetten een aantal tips en voorbeelden op een rij:
https://www.knvb.nl/nieuws/assist/assist/60665/tips-en-voorbeelden-voor-openen-sportkantines-op-1-juli
Voor de openstelling van sportkantines en terrassen dienen verenigingen zich te baseren op de richtlijnen in het
Protocol Heropening Horeca. Op lokaal of regionaal niveau kunnen aanvullend afspraken worden gemaakt over het
gebruik van sport- en verenigingskantines. Neem contact op met je gemeente om er zeker van te zijn dat de kantine
open kan op de manier zoals de vereniging deze voor ogen heeft. https://www.khn.nl/kennis/protocol-heropeninghoreca-beschikbaar
Met name noodverordeningen worden op dit moment met grote regelmaat aangepast en we kunnen niet uitsluiten
dat noodverordeningen strengere, of soms ruimere, regels kennen dan in dit protocol zijn opgeschreven. Indien
ingevolge de lokaal/regionaal geldende noodverordening afwijkende regels worden opgelegd, dan gelden de
bepalingen uit de noodverordening. https://www.khn.nl/kennis/lokale-noodverordeningen-als-antwoord-opmaatregelen-coronavirus
Wijzigingen blijven mogelijk
Door aanpassingen in de coronamaatregelen van de rijksoverheid kunnen noodverordeningen gewijzigd worden. Houd
daarom de pagina van de gemeente in de gaten voor de meest recent vastgestelde noodverordeningen.
Bekijk hier het overzicht van alle veiligheidsregio’s:
• https://www.zeelandveilig.nl/meldingen/zeeuwse-maatregelen-coronavirus
• https://www.zeelandveilig.nl/media/624
Het openstellen van de kantines en terrassen vergt een flinke inspanning van zowel de vrijwilligers als de leden van de
vereniging. Het is daarom belangrijk dat alle richtlijnen uit het KHN protocol duidelijk zijn. Je kunt vrijwilligers die in
sportkantines werkzaam zijn alvast goed instrueren over de inhoud van dit protocol. Publiceer daarnaast zoveel
mogelijk informatie over de geldende richtlijnen via de eigen clubkanalen, zoals de website, clubapp en social media.
Zorg verder voor onder meer looplijnen in de kantine, hang de geldende hygiëneregels op bij de ingang van de kantine
en zorg dat handen wassen/desinfecteren bij de ingang geregeld is. NOC*NSF heeft een checklist gemaakt die helpt
om de juiste stappen te zetten.
Tips
Onderstaande tips kunnen helpen bij het soepel laten verlopen van de opening van sportkantines.
1. Kijk naar de mogelijkheid om het terras te vergroten, als hiermee voldoende loopruimte blijft.
2. Creëer geen zitplekken aan de bar, op deze manier kan er beter afstand worden gehouden tot barmedewerkers en
leden die iets willen bestellen.
3. Bekijk de mogelijkheid voor een plexiglas scherm boven de bar en/of voor de kassa.
4. Stimuleer leden om alleen met pin (en contactloos) te betalen.
5. Zet prijslijsten neer op de tafels in de kantine en op het terras of hang deze op.
Voorlichtingsposters en informatieborden sportprotocol
Om sportverenigingen, gemeenten, sportaanbieders en sportparken te helpen is er op basis van het sportprotocol een
communicatiepakket ontwikkeld met voorlichtingsmaterialen voor op sportaccommodaties, website en social media.
Check onze downloadpagina: https://nocnsf.nl/sportprotocol/posters-informatieborden
Download posters met richtlijnen voor sportkantine/clubhuis:
1. Pakket 'professioneel drukwerk' (hoge resolutie)
2. Pakket 'zelf printen' (lage resolutie)
Download posters met richtlijnen voor de sportaccommodatie:
1. Pakket Informatieborden 'professioneel drukwerk' (hoge resolutie)
2. Pakket Informatieborden 'zelf printen' (lage resolutie)
Vragen? https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen
Staat je vraag hier niet bij, dan kun je contact opnemen met sportsupport@nocnsf.nl of via Whatsapp: 06-82488768
De versoepelingen die op 24 juni zijn bekendgemaakt worden zsm en uiterlijk 1 juli in deze FAQ verwerkt.

Checklist voor sportverenigingen
Corona heeft veel gevolgen voor sportverenigingen. Maar waar moet je als club dan aan denken? Deze checklist
brengt alle aandachtspunten in kaart en helpt je op weg: https://nocnsf.nl/checklist-coronavirus-sportverenigingen
Protocol zomerkampen 2020
Nu de maatregelen in de coronatijd het organiseren van sportactiviteiten onder strikte voorwaarden weer toelaat, zijn
veel gemeenten en sportaanbieders op zoek naar richtlijnen om, naast het reguliere sportaanbod, ook met de
voorbereidingen van de organisatie van activiteiten tijdens de zomervakantie aan de slag te gaan. Het Protocol
zomerkampen dient als voorbeeld voor sportaanbieders, die een zomerkamp willen aanbieden voor de jeugd t/m 12
jaar en voor jongeren van 13 t/m 18 jaar. De basis voor dit Word-document vormen het 'Protocol verantwoord
sporten' https://nocnsf.nl/sportprotocol en 'Protocol zomerkampen in 2020' https://www.wegaanopzomerkamp.nl/.
Sociale veiligheid
Op de vereniging is het minder druk dan normaal en een aantal controlemechanismen op het gebied van gedrag is
daardoor anders dan anders. Het is belangrijk daar rekening mee te houden, zodat grensoverschrijdend gedrag kan
worden voorkomen. Hoe kun je de sport dan toch op een sociaal veilige manier aanbieden? Om sportverenigingen op
weg te helpen hebben we een aantal tips geformuleerd om sport ook in deze tijd ook op een sociaal veilige manier aan
te bieden: https://nocnsf.nl/media/2741/sport-weer-opstarten-en-sociale-veiligheid-centrum-veilige-sportnederland.pdf

