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Update coronacrisis
Hierbij ontvangt u nieuwe inf ormatie in verband met de coronacrisis. De vorige mailing die u van
ons ontvangen hebt was van 24 september 2020.
Tijdelijke maatregelen geldig vanaf 29 september (18.00 uur)
In de persconf erentie van 28 september heef t het kabinet een aantal tijdelijke maatregelen
aangekondigd om het snel oplopende aantal besmettingen met het coronavirus terug te dringen.
Deze maatregelen gelden vanaf dinsdag 29 september om 18.00 uur en in eerste instantie voor 3
weken. In de nieuwe maatregelen staat onder andere dat:
In een ruimte binnen mogen maximaal 30 mensen samen zijn. Kinderen tellen mee.
MAAR, Sportbeoef ening is uitgezonderd van de maximale samenkomst van 30 personen
binnen en 40 personen buiten. Na af loop van de sportbeoef ening geldt dit wel. Dus het is
de bedoeling dat u na af loop van de wedstrijd de sportaccommodatie zo snel mogelijk
verlaat. (Let op: horecaregels gaan boven sportregels, dus speelt u in een
horecagelegenheid dan geldt wel het maximum aantal van 30 personen binnen).
Om 22.00 uur sluiten de caf és en restaurants. U moet dan weg zijn. U geef t uw naam en
telef oonnummer op.
Sportkantines zijn dicht. In de ruimte waar geschaakt wordt mag geen bar zijn. Er mag
geen horeca in de speelzaal zijn. We onderscheiden twee veel voorkomende gevallen:
o Is er een aparte ruimte met een bar dan mag deze alleen open als het een
of f iciële horeca gelegenheid is die volledig onder het horeca protocol valt (onder
meer registratie personen, 22:00 uur dicht en maximaal 30 personen).
o Is het in eigen beheer of een barretje waar mensen wat inschenken dan valt het
onder de noemer van sportkantine en deze moeten gesloten zijn, MAAR even wat
te drinken pakken uit een koelkast of koffie pakken uit een automaat of
thermoskan is mogelijk als het zelf bediening betref t.
Alle sportwedstrijden worden gespeeld zonder publiek.
Een sportteam mag bij elkaar komen voor trainingen en wedstrijden. Na af loop geldt de
maximale gezelschapsgrootte van 4 personen voor sporters wel.
Bij uitwedstrijden van jeugdleden t/m 17 jaar vallen de benodigde chauf f eurs onder
teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en m ogen blijven
kijken naar de wedstrijd.
NOC*NSF heef t op basis van de nieuwe maatregelen de website geactualiseerd. Er is een
speciale lijst met veelgestelde vragen over de maatregelen die gelden vanaf 29 september 18.00
uur. Zie hier: https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sportveelgestelde-vragen
Op de website https://nocnsf.nl/sportprotocol vind u tevens het aangepaste sportprotocol en een
verwijzing naar de verschillende veiligheidsregio’s in Nederland.
Vragenlijst Mulier Instituut – gevolgen coronacrisis
Graag nodigen we u uit om onderstaande vragenlijst over de gevolgen van de coronacrisis voor
uw vereniging in te vullen. Samen met NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten, en het
ministerie van VWS zijn we benieuwd naar de f inanciële gevolgen voor uw sportvereniging en de
ervaringen van uw sportvereniging met betrekking tot het sporten in coronatijd, de protocollen en
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de andere coronamaatregelen. Hiermee helpt u ons bij het creëren van een beter beeld van de
behoef ten van sportverenigingen in deze bijzondere tijd. Uw input is van grote waarde.
Omdat de vragenlijst door meerdere partijen wordt uitgezet, kan het zijn dat uw vereniging
meerdere keren een uitnodiging voor de vragenlijst ontvangt. Het is de bedoeling dat per
vereniging de vragenlijst 1 keer wordt ingevuld. Tijdens het invullen van de vragenlijst kan het
handig zijn om enkele gegevens over de begroting van uw vereniging bij de hand te hebben,
omdat wij geïnteresseerd zijn in de f inanciële gevolgen voor de sportvereniging.
De link naar de vragenlijst is: https://2gather.dubinterviewer.com/q?Quest=2172
Voor de verenigingen bestaat de mogelijkheid om aan het einde van de vragenlijst aan te geven
dat ze een e-mail willen ontvangen met hun antwoorden op de vragen.

Bondsbu r e au KNS B, Frans Halsplei n 5, 2021 DL Haarle m . Tel.: [023] 525 40 25. E-m ai l: bondsb u re a u @ s c h a ak b o n d . nl
IBAN NL67 ABNA 089.17.43.537. BTW nr.: 25.66.692.B01. Website: www.schaakbond.nl

