
 

 
 

FAQ sport en corona 
 

Vraag Antwoord 

Wat verstaan we onder “in 
georganiseerd verband 
spelen en sporten”? 

Onder georganiseerde sport wordt verstaan; 
sport aangeboden door buurtsportcoaches 
en/of een erkende sportvereniging, 
sportstichting of commerciële sportaanbieder. 
 

Wat zijn commerciële 
sportaanbieders? 
 

Commerciële instellingen die in hun reguliere 
bedrijfsvoering ook sport aanbieden. 
Commerciële instellingen die vanwege de 
maatregelen kansen zien om nu sport aan te 
bieden maar dit regulier niet doen, vallen hier 
niet onder. 
 

Waar vallen 
jeugdverenigingen als 
scouting en Jong Nederland 
onder? 

Dit zijn verenigingen die normaal gesproken in 
hun reguliere bedrijfsvoering ook sport en spel 
aanbieden. Zij vallen in deze regeling dus 
onder sportverenigingen. 
 

Wie vallen onder de noemer 
van trainer of coach? 

Het sporttechnisch kader zoals trainer en 
leiders van sportverenigingen, maar ook 
begeleiders van jeugdverenigingen en 
buurtsportcoaches. 
 

Welke hygiënemaatregelen 
dienen in acht te worden 
genomen? 

- Kinderen dienen thuis om te kleden. 
- Er mag niet gedoucht worden op locatie. 
- Na toiletgebruik het toilet doorspoelen 

en handen wassen, Zeepdispenser en 
papieren handdoekjes en een 
afvalemmer moeten aanwezig zijn. 

- Sportmaterialen die gebruikt worden, 
zowel voor als na de activiteit 
desinfecteren. 
 

Mogen de toiletten open zijn 
op de locatie? 

Het geniet de voorkeur dat iedereen thuis naar 
het toiletgaat, maar in geval van hoge nood is 
een toilet toch beter dan de bosjes. De rest van 
de voorziening op de locatie (kleedlokalen, 
douches, kantine, etc.) moeten dicht zijn.  
 

- Na toiletgebruik het toilet doorspoelen 
en handen wassen, Zeepdispenser en 
papieren handdoekjes en een 
afvalemmer moeten aanwezig zijn. 

 

Mogen kinderen die geen lid Het is wenselijk dat kinderen die geen lid zijn 



 

 
 

zijn ook meedoen met de 
activiteiten bij 
sportverenigingen? 

van de vereniging mogen meesporten. In 
overleg met verenigingen moet bekeken 
worden of dit tot extra uitdagingen leidt m.b.t. 
begeleiding. 
 

Welke leeftijdsgrens wordt 
gehanteerd bij de 
activiteiten? 

Hierbij wordt de leeftijdsgrens gehanteerd die is 
gekoppeld aan de grens die vanuit de 
vereniging of sporttak. 
 

Mogen verenigingen 
contributie of een bijdrage 
vragen voor het aanbieden 
van de activiteiten? 

Advies aan verenigingen is om geen contributie 
te heffen of een bijdrage te vragen, en dit te 
zien als sportkennismakingslessen voor de 
betreffende niet-leden. 
 

Moeten de activiteiten 
gemeld worden? 

Verenigingen of organisatoren die een activiteit 
willen organiseren in de openbare ruimte 
(openbare sport- en speelvoorzieningen), 
dienen een melding te maken middels het 
meldingsformulier. 
  

 


