Datum 16 november 2021

Aan besturen van sportverenigingen

Betreft Aanscherping coronamaatregelen

Geacht bestuur,
Opnieuw heeft het kabinet een pakket maatregelen genomen in de strijd tegen het
coronavirus en opnieuw hebben deze maatregelen betrekking op de sport. Een vervelend
bericht, maar helaas noodzakelijk.
De afgelopen anderhalf jaar is de sport niet ontzien in de pogingen het virus onder controle
te krijgen. Dit heeft veel van u gevraagd. Door uw inspanningen hebben Amstelveners de
mogelijkheid gehad om - wanneer mogelijk - te kunnen blijven bewegen en sporten. Hier
zijn wij u dankbaar voor. Sporten en bewegen zijn enorm belangrijk in deze
gezondheidscrisis. Daarom zouden we van geluk kunnen spreken dat de nu genomen
maatregelen nog geen betrekking hebben op het sporten zelf.
Sinds zaterdag 13 november gelden de volgende maatregelen:
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▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪

De belangrijkste basisregels blijven van kracht, waaronder het dringende advies
om voor en na het sporten 1,5 meter afstand van anderen te houden;
Daar waar geen Corona Toegangsbewijs (CTB)-plicht geldt, is het houden van 1,5
meter afstand verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar en ouder;
Sportbeoefening voor alle leeftijden blijft mogelijk, inclusief wedstrijden voor zowel
professionele- als amateursport;
Publiek bij trainingen en wedstrijden van professionele- en amateursport is niet
toegestaan;
Kantines zijn gelijkgesteld aan de ‘gewone’ horeca. Dat betekent dat ook deze om
20.00 uur gesloten dienen te worden. Zij mogen overigens vanaf 06.00 ’s ochtends
open zijn;
Bij het betreden van een binnenlocatie op een sportlocatie geldt dat een CTB
verplicht is vanaf 18 jaar;
Dit geldt dus voor de volledige binnensport en ook voor kleedkamers, toiletten en
kantines én de buitenterrassen van buitensportlocaties.
Placering in kantines en op buitenterrassen is verplicht;
De CTB-verplichting geldt niet voor sporters op buitenlocaties en ook niet voor
personen op of in de sportaccommodatie die beroeps- of bedrijfsmatig
werkzaamheden verrichten. Dat laatste betreft o.a. onderhoud professionals,
trainers/coaches (ook van de uitclubs), vrijwilligers, etc.;
Afhalen van consumpties in de kantine van een buitenlocatie valt niet onder de
CTB-plicht, maar een mondkapje is dan wel verplicht;

▪

▪

▪

Strikt noodzakelijke ‘rijouders’ van uitspelende teams zijn zogenoemd functioneel.
Zij hoeven daarom geen CTB te laten zien. Echter bij het betreden van de horeca
wel;
Bij sporten in accommodaties is de hoofdfunctie van de locatie leidend.
Welzijnsaccommodaties moeten om 18.00 uur sluiten, horecavoorzieningen om
20.00 uur en voor formele sportaccommodaties geldt geen eindtijd;
Ouders of begeleiders van zwemleskinderen mogen mee naar binnen en helpen bij
het omkleden op vertoon van een CTB. Zij mogen niet mee de zwemzaal in, maar
wel geplaceerd wachten in de horeca.

De maatregelen duren in ieder geval tot en met 4 december. Het kabinet komt op 3
december met een actualisatie.
Scannen met de app
De scanner (Scanner for CoronaCheck) is te downloaden als app op alle smartphones. De
app vertelt u eenvoudig hoe het scanproces werkt en welke stappen ter verificatie
doorlopen moeten worden.
Nuttige links en contacten
Voor informatie over de maatregelen en specifieke protocollen en vragen en antwoorden,
verwijzen we u naar de volgende websites.
• Algemene informatie en vragen en antwoorden over sport en corona:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijksleven/sport
• Sportspecifieke protocollen en vragen en antwoorden:
https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-sportactiviteiten-innederland Deze site wordt periodiek geüpdatet.
Mocht u nog vragen hebben over deze maatregelen staan de gemeente en
AmstelveenSport voor u klaar. U kunt contact met ons opnemen via:
Gemeente Amstelveen:
Tjipke Bokma, t.bokma@amstelveen.nl;
AmstelveenSport:
Heleen van Ketwich Verschuur, h.vanketwichverschuur@amstelveensport.nl

Met vriendelijke groet,

Rob Ellermeijer
Wethouder Sport gemeente Amstelveen

Heleen van Ketwich Verschuur
Directeur AmstelveenSport B.V.

