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Q & A Corona-maatregelen _ laatst bijgewerkt 19 oktober 2020 

 
In deze Q&A vindt u vragen en antwoorden die niet in de noodverordening of via de rijksoverheid 

beantwoord worden.  
 

Inhoud van deze Q&A 

1. Binnensport 
2. Uitzondering O19 teams 
3. Uitzondering gebruik kleedkamers en sportkantines 
4. Veiligheid, overlast en vandalisme 

5. Contact 
 
 

Andere informatiebronnen 
Antwoorden op vragen over andere onderwerpen (wedstrijden en toernooien, gebruik van 

kleedkamers en sportkantines etc) kunt u vinden op onderstaande sites.  

 

• NOC*NSF  

• Gemeente Zandvoort  

• Veiligheidsregio Kennemerland 

• Rijksoverheid  

• Koninklijke Horeca Nederland  
 
 

  

https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen
https://www.zandvoort.nl/nieuws-en-actualiteiten/coronamaatregelen-sport/
https://www.zandvoort.nl/nieuws-en-actualiteiten/coronamaatregelen-sport/
https://www.vrk.nl/nl-NL/Nieuws/2020/03/31/Update-coronavirus
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport
https://cdn.khn.nl/media/Corona/Documenten/Protocol/khn-protocol-horeca-versie-10-augustus-DEF.pdf
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1. Binnensport 
 
Welke (technische) maatregelen zijn er voor binnensportaccommodaties? 
Door verhuurders worden maatregelen genomen met betrekking tot ventilatie, hygiëne en 
afstandsmaatregelen. Deze maatregelen moet u ook nemen als u een eigen accommodatie heeft of 
beheert. Een handreiking voor deze maatregelen vindt u via deze link.  
 
Ik wil een binnensportaccommodatie huren. Wat moet ik doen?  

• U stelt een protocol op. Dit geldt voor zowel verenigingen als voor niet- georganiseerde 
sporters (bv een vriendengroep die eens wil volleyballen). Dit protocol is noodzakelijk omdat 
daaruit blijkt op welke manier u maatregelen neemt om de verspreiding van het Corona virus 
zoveel mogelijk te beperken. Een hulpmiddel voor het opstellen van een protocol is te vinden 
op de site van de NOC*NSF of van uw sportbond.  

• In het protocol neemt u op dat u zich houdt aan de voorwaarden die de verhuurder stelt aan 
de verhuur in het algemeen en de voorwaarden ten behoeve van het beperken van het 
verspreiden van het Corona virus in het bijzonder. 

• Na het opstellen van het protocol verstuurt u dit aan verenigingsadvies@Teams 
Sportservice.nl en aan verhuur.kennemerland@sro.nl.  

• U kunt direct na het verzenden van het protocol (of in dezelfde mail) contact met SRO 
opnemen voor het bespreken van een datum en tijdstip. 

Wat is mijn verantwoordelijkheid als gebruiker 
Met SRO bespreekt u de voorwaarden van het gebruik van de binnensportaccommodatie. Aan u als 
huurder kan naast de maatregelen die u in uw protocol heeft opgenomen gevraagd worden om 
materialen en zaal na het gebruik op een bepaalde manier te behandelen en op te leveren na 
gebruik. 

2. Uitzondering sporten bij O19 teams 

De KNVB en het NOC*NSF laten weten dat voor O19 teams uitzonderingen gemaakt kunnen worden 
als de lokale noodverordening dit toestaat. Is in onze regio een uitzondering voor deze 
leeftijdscategorie? 
Nee, in de veiligheidsregio Kennemerland is er geen uitzondering voor jeugd vanaf 18 jaar. 

3. Uitzondering gebruik kleedkamers en sportkantine 

Sportkantines en kleedkamers moeten sluiten. Maar ik zie dat deze gebruikt worden. Voor wie zijn de 
sportkantines geopend?  
Onderwijsinstellingen en kinderopvang mogen gebruik maken van kleedkamers en sportkantines. 
Hiervoor is overleg met de gemeente of SRO nodig.  

4. Veiligheid, overlast en vandalisme 

Wat als wij op de velden overlast ervaren? 
Ervaart u overlast van personen die niet deelnemen aan een georganiseerde activiteit en leidt een 
gesprek met betreffende persoon niet tot een oplossing, of is een gesprek met betreffende perso(o)n 
niet mogelijk, dan kunt u contact opnemen met handhaving via 023-5114950 of via 
meldcentrale@haarlem.nl 

https://sportengemeenten.nl/wp-content/uploads/2020/03/Concept-VSG-handreiking-2020.29.06.pdf
mailto:verenigingsadvies@sportsupport.nl
mailto:verenigingsadvies@sportsupport.nl
mailto:verhuur.kennemerland@sro.nl
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Er zijn zorgen over beheer van het complex buiten verenigingstijden (onder andere vandalisme) 
Blijf vandalisme op de reguliere manier melden zodat handhaving en politie op de hoogte zijn van het 
vandalisme en overlast.  

4. Contact 
Waar kan ik terecht met mijn vragen? 

1. Q&A: 
We hopen dat u in deze Q&A het antwoord op uw vraag vindt. Mocht een vraag of antwoord 
er niet bij staan, dan kunt u uiteraard contact opnemen met de gemeente of andere 
organisatie.  
 

2. Welke organisatie kan ik benaderen met mijn vragen?  

• Sporten in de openbare ruimte 
U kunt een mail sturen naar antwoord@haarlem.nl. Zet in uw mail duidelijk dat het 
een vraag voor handhaving betreft. Dan komt de vraag snel op de juiste plek. 

• U wilt een gymzaal huren om te sporten: u kunt contact opnemen met 
verhuur.kennemerland@SRO.nl 

• U huurt van de gemeente: vragen over huur en erfpacht kunt u sturen naar 
vastgoed@haarlem.nl 

• U huurt een pand van SRO: vragen over huur van SRO kunt u sturen naar 
Verhuur.Kennemerland@sro.nl 

• U heeft uw plannen gemaakt voor het hervatten van de trainingen en de wedstrijden 
maar heeft vragen over de invoering van de maatregelen. U kunt contact opnemen 
met de GGD via Thzorg@vrk.nl 

 
3. Andere vragen: 

Voor andere vragen kunt u contact opnemen met Team Sportservice. Teams Sportservice is 
bereikbaar via 06 2415 3789. Het team Sport van de gemeente Zandvoort heeft meerdere 
malen per dag contact met Teams Sportservice.  
Wilt u per mail contact opnemen? De verenigingsadviseur van Teams Sportservice zijn via de 
mail bereikbaar op: wvandervegt@teamssportservice.nl 

 

mailto:antwoord@haarlem.nl
mailto:vastgoed@haarlem.nl
mailto:Verhuur.Kennemerland@sro.nl
mailto:Thzorg@vrk.nl
tel:023%203040700

