
Vraag & Antwoord n.a.v. vragen rond corona maatregelen maandag 28 september 
 
 
Vraag 1.  
Mogen onder “alle personen die bij een team horen en/of tijdens de training of wedstrijd een 
functie hebben” óók worden begrepen; 
(a) de geblesseerde teamgenote? 
(b) de teammanager 
 
Antwoord: 
(a) dat mag, wel de 1,5 mrt afstand houden 
(b) ja, is een officiële begeleider. 
 
 
Vraag 2.  
Kunnen wij, zowel voor thuis- als voor uitwedstrijden, een maximum aantal begeleidende ouders 
bepalen? 
 
Antwoord: 
Het is de bedoeling om zo min mogelijk mensen op het complex te hebben. Alleen als het echt nodig 
is en je het goed kunt uitleggen waarom het nodig is, dan kun je een aantal begeleidende ouders 
toelaten bij een trainingsgroep of team. 
 
 
Vraag 3.  
Bij uitwedstrijden van jeugdteams, die in de jeugdcompetitie spelen, vallen de benodigde chauffeurs 
onder teambegeleiding. Is er een maximum aan het benodigde aantal chauffeurs? Hoeveel? 
 
Antwoord: 
Het minimum aantal auto’s dat je nodig hebt is ook het maximum aantal rij-ouders/chauffeurs dat 
mee het terrein op mag. Denk wel aan de algemene richtlijnen bij vervoer. Draag dus allemaal een 
mondkapje. 
 
 
Vraag 4.  
Mag een sportvereniging ’to go’ drinken en eten verkopen/beschikbaar stellen met terrasgebruik 
volgens Coronarichtlijnen? Vooral als teams van ver komen of als er veel wachttijd tussen 
wedstrijden zit (denk aan een tennisteam dat een hele dag competitie speelt, of denk aan lacrosse 
waar 6-8 teams op 1 complex meerdere wedstrijden tegen elkaar spelen op een dag). 
 
Antwoord: 
Nee, dit mag niet. De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) stelt in haar noodverordening dat sportkantines 
en terrassen gesloten zijn. Ook een ’to go’ is niet mogelijk. Spelers en begeleiders dienen zelf eten en 
drinken mee te nemen.  
 
 
 
 
 
 
 



Vraag 5.  
Wat wordt er precies onder wedstrijden verstaan, zie voorbeelden bij vraag 4 over tennis en 
lacrosse? Moeten spelers dan tussen twee wedstrijden het park verlaten? 
 
Antwoord: 
Bij een wedstrijd gaat het om een wedstrijdactiviteit. Dit kan per tak van sport verschillen. Als een 
team meerdere wedstrijden op een dag op 1 complex speelt, dan mogen de spelers op het park 
blijven. Als zij niet op het veld staan, moeten ze wel de maatregelen volgen, denk aan 1,5 meter. Als 
de wedstrijd(activiteit) echt afgelopen is dan moet iedereen zo snel mogelijk vertrekken. 
 
 
Vraag 6.  
Hoe om te gaan met oefenwedstrijden die nog wel eens in de vorm van een drieluik worden 
gespeeld. Moet het niet spelende team op dat moment van het park af?  
 
Antwoord: 
=> Zie bij vraag 5. 
 
 
Vraag 7.  
Hoelang van te voren mag een team bij wedstrijden het park op? Zo kort mogelijk, zoals veel 
verenigingen in de eerste lockdown aangaven of gelden nu andere regels? 
 
Antwoord: 
Zoals in de eerste lockdown 
 
 
Vraag 8.  
Waarom wordt er op sportcomplexen onderscheid gemaakt tussen commerciële horeca (die wel 
open mag blijven) en sportkantines (die ook een horecavergunning hebben)? Wordt door 
verschillende vereniging als zeer onrechtvaardig ervaren. Zeker als dat op 1 sportcomplex is, zie 
bijvoorbeeld de Amerena. 
 
Antwoord: 
Volgens de noodverordening van de VRU is dit niet mogelijk. Dat betekent dat de horeca in de 
Amerena en de Dissel ook dicht moeten. 
 
 
Vraag 9.  
De mondkapjesplicht in publieke gebouwen is nu een dringend advies. Het is aan de 
gebouwenbeheerder/eigenaar om te bepalen in hoeverre zij het advies overnemen. Wat betekent 
dit voor de binnensportaccommodaties in Amersfoort? 
 
Antwoord: 
Vrijdag 2 oktober komt het kabinet met een precies advies en definitie van publieke binnenruimtes. 
Daarna volgt er een nadere toelichting voor wat dit betekent in Amersfoort. 
 
 
 
 
 



Vraag 10.  
Is het Cruyff Court kampioenschap in de herfstvakantie sport of een evenement? 
 
Antwoord: 
Het gaat hier om een sportactiviteit net zoals sportkampen en de sportactiviteiten van de 
buurtsportcoaches die in de openbare ruimte plaatsvinden. 
 
 
Vraag 11.  
Als een kantine een horeca- en een zaalgedeelte heeft. Mogen er dan wel bestuurs-, 
commissievergaderingen en teambesprekingen plaatsvinden? 
 
Antwoord: 
Ja, die mogelijkheid is er mits de 1,5 meter en andere coronamaatregelen voor binnen worden 
gevolgd. 
 
 
Vraag 12.  
Wanneer wordt duidelijk hoe de huurkwijtschelding in zijn werk gaat voor 
buitensportaccommodaties voor de maanden maart/april/mei? 
 
Antwoord: 
De gemeente en SRO zijn gezamenlijk druk bezig om dit nader uit te werken en verwachten binnen 
een aantal weken duidelijkheid te hebben. 
 
 
Vraag 13. 
Bij onze verenigingen hebben wij activiteiten voor peuters/kleuters. Mogen we daar ouders toe 
laten om de begeleiders te ondersteunen? 
 
Antwoord: 
Ja, tot en met de leeftijd van 5 jaar is het mogelijk om maximaal 3 ouders toezicht te laten houden. 
Belangrijks hierbij is, dat je aannemelijk kunt maken waarom er voldoende of meer begeleiding 
aanwezig dient te zijn voor deze leeftijdsgroep. 
 


