
                                                
 

 

Datum 4 november 2021 

 

 

 

Aan besturen van sportverenigingen 

 

  

Betreft
 Vernieuwde coronamaatregelen 

  

  

Geacht bestuur, 

 

Zoals u ongetwijfeld heeft vernomen heeft het kabinet dinsdag 2 november nieuwe 

maateregelen aangekondigd in de strijd tegen het stijgend aantal coronabesmettingen. Het 

gaat onder meer om een uitbreiding van de plekken waar een coronapas moet worden 

getoond. De nieuwe maatregelen hebben ook betrekking op de sport. We begrijpen dat dit 

een teleurstellend bericht kan zijn. Maar helaas zijn maatregelen noodzakelijk om het 

stijgend aantal besmettingen tegen te gaan. 

 

Maatregelen sport vanaf 6 november 

- De belangrijkste basisregels blijven van kracht, waaronder het dringende advies 

om voor en na het sporten 1,5 meter afstand van anderen te houden; 

- Bij het betreden van een binnenlocatie op een sportlocatie geldt dat een Corona 

Toegangsbewijs (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; 

- Dit geldt voor sporters en publiek; 

- Voor publiek bij professionele sportwedstrijden geldt een verplichte CTB-check 

vanaf 13 jaar. Onder professionele sportwedstrijden en topcompetities worden al 

die sporten verstaan die tijdens de Lockdown-periode vanaf 17 december 2020 bij 

uitzondering toestemming hadden om te trainen en wedstrijden te spelen; 

- Voor mensen met een functie op of in de sportaccommodatie geldt de CTB-

verplichting niet. Dat betreft o.a. onderhoudprofessionals, trainers/coaches (ook 

van de uitclubs), vrijwilligers, etc.; 

- Ouders en begeleiders die meerijden naar uitwedstrijden, moeten als publiek wel 

een CTB tonen. 

 

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-dagelijks-

leven/sport  
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•    Sportspecifieke protocollen en vragen en antwoorden: 

https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-sportactiviteiten-in-

nederland  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       Heleen van Ketwich Verschuur 

Wethouder Sport gemeente Amstelveen  Directeur AmstelveenSport B.V. 
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