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Aanscherping maatregelen per dinsdag 29 september 18.00 uur 
Het kabinet heeft afgelopen maandagavond 28 september bekend gemaakt dat de bestaande 
maatregelen per dinsdag 29 september 18:00 uur worden aangescherpt en hoe deze richtlijnen eruit 
zien. Positief is dat sportend Nederland kan blijven sporten, zij het met aanpassingen en 
beperkingen. Hierbij zetten we de hoofdlijnen uiteen. Voor meer informatie verwijzen we je naar de 
website van de Rijksoverheid en het Protocol Verantwoord Sporten op de website van NOC*NSF.  
 
Geen publiek 
Het virus verspreidt zich vooral wanneer groepen mensen dicht bij elkaar zijn. Om dit zoveel mogelijk 
te voorkomen is besloten dat alle wedstrijden in de sport, zowel professioneel als op amateurniveau, 
de komende drie weken zonder publiek worden gespeeld. Dit geldt ook voor trainingen. Vanuit de 
situatie van voor 1 juli hebben veel verenigingen al ervaring opgedaan met het organiseren van 
activiteiten zonder publiek. Op de website van NOC*NSF kun je meer informatie vinden over wat de 
uitwerking van deze maatregel is in de praktijk.  
Klik hier voor het protocol verantwoord sporten. Klik hier voor de FAQ op dit gebied.  
 
Let op: deze documenten worden steeds aangepast door NOC*NSF naar aanleiding van actuele 
ontwikkelingen.  
 
Kantines dicht 
Het kabinet heeft op maandag 28 september jl. in samenspraak met het Outbreak Management 
Team besloten dat alle sportkantines (waaronder ook de commerciële uitbaters vallen) voor de 
komende drie weken op slot gaan. Deze maatregel geldt ook voor eventuele terrassen en 
partytenten.  
 
Verlenging spoedwet digitale ALV 

De spoedwet die het mogelijk maakt een digitale ALV te organiseren was verlengd tot 1 oktober. 
Inmiddels is deze wet verlengd tot 1 december en heeft de overheid besloten dat het niet 
verlengen/vervallen van deze wet voortaan minimaal twee maanden van tevoren wordt 
aangekondigd. Zonder tegenbericht kan je er dus vanuit gaan dat de wet nog minimaal twee 
maanden van toepassing is.  
Klik hier voor meer informatie over het organiseren van een digitale ALV.  
 

Online Vragenuurtje Corona 
De afgelopen maanden is er veel gebeurd op het gebied van het coronavirus. En nog steeds! Er 
leven veel vragen over het vertalen en interpreteren van de maatregelen vanuit de overheid en 
veiligheidsregio naar de sport en individuele sportvereniging. Naast informeren en adviseren, 
willen we het contact tussen verenigingen faciliteren en samen tot oplossingen komen.  
 
Maandagavond 5 oktober tussen 19.00 en 20.00 uur organiseren wij voor de tweede keer het 
Online Vragenuurtje Corona.  
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport
https://nocnsf.nl/media/3499/protocol-verantwoord-sporten-v300920.pdf
https://nocnsf.nl/sportprotocol
https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen
https://nocnsf.nl/sportdeelname/onze-diensten/advies-over-organiseren-algemene-vergadering-tijdens-de-coronacrisis


 
Onderwerp is de actuele situatie; wat is er veranderd en wat betekent dat voor jou? Hoe gaan 
anderen daarmee om en wat kan jouw vereniging daarvan leren? 
 
Wil je meeluisteren, meepraten en/of je vragen stellen, meld je dan aan via deze link. 24 uur voor 
het webinar begint, ontvang je een e-mailbericht met de link naar het webinar (afzender 
Clickmeeting). Om het webinar zo succesvol mogelijk te laten verlopen en om jou te kunnen 
voorzien van advies is een goedwerkende internetverbinding noodzakelijk. Daarnaast is een 
laptop/tablet met goede camera wenselijk. 
Klik hier om je aan te melden.  
 
 
 

https://sportservicezwolle.nl/sportkalender?showevent=30104

