
 
 
 
Nieuwe maatregelen per 20-9-2020 

 

In de maatregelen is een begrenzing van gezelschappen van 50 personen opgenomen.  

Dit geldt NIET in de sport.  

 

Wat betekent dit WEL voor de sportorganisaties en verenigingen? 

Wanneer er meer dan 50 personen aanwezig zijn in één ruimte, bijvoorbeeld kantine, zaal of 

buitenaccommodatie dan heeft de sportorganisatie (vereniging) een meldingsplicht. 

 

In de praktijk betekent dit dat verenigingen na moeten denken op welke momenten er mogelijk meer 

dan 50 personen aanwezig zullen zijn. Dit is niet verboden, maar er geldt wel een meldingsplicht en 

alle eerdere maatregelen moeten in acht genomen worden. 

• De meldplicht geldt voor elke afzonderlijke ruimte binnen (kantine / hal), of 

buitensportaccommodatie waar meer dan 50 personen tegelijk zijn. Dat kan in een keer voor 

een lange periode, bijvoorbeeld: tot eind december 2020 heb ik elke dinsdag, woensdag, 

zaterdag en zondag meer dan 50 personen op de accommodatie”; 

• Bij de melding dient aangegeven te worden wie toezicht zal houden op de naleving van de 

covid-19-maatregelen. Bij sport- en fitnessclubs zullen dit in veel gevallen de gebruikelijke 

coronaverantwoordelijken zijn conform voorschriften uit het protocol Verantwoord Sporten. 

Gezien de praktijk zal op veel plekken deze rol geïntensiveerd moeten worden en we vragen 

u daarop toe te zien.  

 

Doe u melding door middel van het formulier via de onderstaande link 

https://www.zandvoort.nl/producten-en-diensten-op-alfabet/meldplicht-bijeenkomst-van-meer-

dan-50-personen/ 

Vul bij het laatste vak ‘Ruimte voor opmerkingen’ uw bezetting in.  

Dus bijvoorbeeld:  Periode 21-09/31-12 : maandag 17:00-23:00uur (kantine&buiten) – woensdag 

16:00-20:30uur (buiten) – zaterdag 09:00-18:30uur (kantine&buiten) 

 

 

Wij hebben meerdere sportvelden die verspreid liggen over het sportpark. Geldt de 50 personen 

per veld of voor het gehele sportpark? 

• Dit is mede afhankelijk van de manier waarop de toegang tot het veld/ de zaal is geregeld (en 

bij zalen de manier waarop zalen eventueel door scheidingswanden gescheiden zijn. Ook het 

type scheidingswand speelt daarin mee). Daar zijn geen specifieke richtlijnen voor. Per 

situatie bij betreffende vereniging moet een afweging gemaakt worden. Bedenk hierbij op 

welke manier de gezondheidsrisico’s het beste beperkt kunnen worden.  

• Verenigingen doen er goed aan om vast te leggen hoe zij dit hebben geregeld en dit toe te 

voegen aan het protocol. Dan kunnen ze altijd aantonen dat ze hierover nagedacht hebben 

en toelichten waarom ze een bepaalde keuze hebben gemaakt. 
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