
Beste sportorganisaties, 

  

Afgelopen week is er weer een persconferentie geweest met vergaande gevolgen voor de sport. 

In de bijlage vinden jullie de nieuwe noodverordening d.d. 14 okt.’20. Hieronder een opsomming van 

de belangrijkste punten zoals de gemeente deze met jullie wil delen. 

  

Onderzoek Impact van corona 

Eerder dit jaar hebben wij, Team Sportservice de vragenlijst Impact van corona op sportorganisaties 

in Zandvoort verstuurd. 

Inmiddels zijn we ruim 6 maanden na de eerste lock-down en zijn de gevolgen voor de sport en 

sportorganisaties nog groter dan verwacht en gehoopt. 

Om goed inzicht te krijgen in de actuele situatie bij de sportorganisaties in Zandvoort willen we jullie 

vragen om de nieuwe vragenlijst Impact van corona op sportorganisaties in Zandvoort okt.’20 in te 

vullen. 

Met deze informatie gaan wij als Team Sportservice samen met de gemeente kijken of en hoe we 

jullie als sportorganisaties het best kunnen ondersteunen in deze roerige tijden. 

Klik hier om de vragenlijst Impact van corona op sportorganisaties in Zandvoort 

okt.’20 te starten 

  

Aandachtspunten noodverordening: 

Sportbeoefening: 

• Sportbeoefening is alleen toegestaan in groepen van niet meer dan 4 personen (excl. 

trainer) 

 Dit geldt niet voor van personen tot 18 jaar die sport beoefenen op de eigen club. 

• Voor alle vormen van sporten en bewegen geldt een maximum van 30 personen per 

zelfstandige ruimte (zaal, sportveld).  

• Een zelfstandige ruimte is een afgebakende ruimte, dus bijvoorbeeld een sportveld met een 

hek er om heen of een (gym)zaal.  

• Er geldt een maximum van 4 personen per groep, die minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar 

houden.  

• Er mogen meerdere groepen naast elkaar sporten.  

• Er is wel een duidelijke afbakening van de verschillende groepen en deze groepen mogen 

onderling niet mengen en houden ook 1,5 meter afstand tot de andere groepen.  

• Daarbij moeten de bezoekersstromen van en naar die ruimten gescheiden zijn. 

Bovenstaande geldt voor personen vanaf 18 jaar. Dit is exclusief de trainer 

• Voor sporten en bewegen in de openbare ruimte gelen ook de regels voor het maximum 

aantal personen per groep en de onderlinge afstand van personen binnen de groep en tot de 

andere groep(en). 

https://nl.surveymonkey.com/r/BWCG5KS
https://nl.surveymonkey.com/r/BWCG5KS


  

Wedstrijden: 

• Sportwedstrijden zijn verboden.  

Dit geldt niet voor van personen tot 18 jaar die sport beoefenen op de eigen club.  

• Voor alle sportwedstrijden en –trainingen (zowel amateur als professioneel) geldt een 

verbod op de aanwezigheid van toeschouwers. 

• Het verbod geldt voor alle sportaccommodaties en sportinrichtingen, waaronder 

zwembaden, sporthallen en sportvelden.  

• Tot de verboden sportwedstrijden behoren ook de wedstrijden in de zogenaamde 

denksport. 

  

Accommodatie: 

• Voor alle sportwedstrijden en –trainingen (zowel amateur als professioneel) geldt een 

verbod op de aanwezigheid van toeschouwers. 

• Het verbod geldt voor alle sportaccommodaties en sportinrichtingen, waaronder 

zwembaden, sporthallen en sportvelden.  

• In sportaccommodaties worden douches en kleedkamers gesloten.  

• Dit geldt niet voor kleedkamers in sportaccommodaties die bij onderwijsinstellingen horen.  

• Toiletten kunnen wel geopend blijven.  

• Kleedkamers bij zwemgelegenheden kunnen wel open blijven. 

  

Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling de randen van de regels op te zoeken. Het gaat er om dat de 

hoeveelheid reisbewegingen beperkt wordt en daarmee het aantal nieuwe besmetting wordt 

teruggedrongen.  

Als organisatie zul je dus bij jezelf moeten nagaan of het verstandig is en in lijn ligt met de 

bedoelingen van de verscherpte maatregelen om je sport en beweeg aanbod voort te zetten. 

 


