
 

Ede, 21 september 2021 

 

 

Geachte sportaanbieders, 

 

Op dinsdag 14 september 2021 heeft het demissionaire kabinet aangekondigd dat er, onder voorwaarden, 

verdere versoepelingen komen op de maatregelen tegen de verspreiding van Covid-19. In deze brief de 

belangrijkste wijzigingen voor sport die ingaan op zaterdag 25 september 2021.  

 

Informatie over maatregelen 

Op de website Corona en sport (waaronder zwemmen, groepslessen en sportevenementen) | Coronavirus 

COVID-19 | Rijksoverheid.nl vindt u de laatste informatie over de maatregelen voor sport die op dat moment 

gelden. Deze informatie wordt aangepast op de datum dat versoepelingen ingaan. 

 

Daarnaast vindt u via NOC*NSF op https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport de meest recente protocollen, 

antwoorden op veel gestelde vragen en tips. Voor de fitnessaanbieders geeft de brancheorganisatie NL 

Actief ondersteuning via www.nlactief.nl. Al deze websites krijgen regelmatig een update en we vragen u 

dan ook om deze sites goed in de gaten te houden.  

 

Samenvatting maatregelen sport vanaf 25 september 2021 

Algemene regels voor sport 

• Zowel voor, tijdens als na het sporten verdwijnt de verplichting om 1,5 meter afstand te houden; 

• Alle sportaccommodaties, inclusief kleedkamers en douches, zijn voor regulier gebruik open; 

• Er zijn geen beperkingen qua groepsgrootte; 

• Sportkantines zijn geopend onder dezelfde voorwaarden als de horeca. In sportkantines dienen dan 

ook de regels voor de horeca worden nageleefd. Kijk hiervoor op Het coronavirus en de horeca | 

Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl; 

• Publiek is bij trainingen en wedstrijden toegestaan, zonder dat zij 1,5 meter afstand moeten houden; 

• Voor sportevenementen zijn geen beperkingen meer in deelnemersaantallen en publiek. 

 

Publiek bij professionele sportwedstrijden en topcompetities: 

• Alleen voor publiek bij professionele sportwedstrijden en topcompetities geldt dat een 

coronatoegangsbewijs (CTB) verplicht is voor iedereen van 13 jaar en ouder; 

• 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. Deze competities en sporten zijn hier benoemd: Coronavirus en topsport - 

NOCNSF; 

• Voor professionele sportwedstrijden en topsport competities geldt: buiten geen maximaal aantal 

bezoekers, binnen met vaste zitplaats ook geen maximaal aantal bezoekers. Indien er binnen geen 

vaste zitplaatsen zijn geldt dat maximaal 75% van de reguliere capaciteit gebruikt mag worden. Dit 

alles is toegestaan tot 00.00 uur ’s avonds; 

 

Gebruik coronatoegangsbewijs in de sportkantine 

Vanaf 25 september 2021 is het mogelijk toegang tot horeca te krijgen met een coronatoegangsbewijs 

(CTB). Voor de sport zijn er een aantal uitzonderingen hierin. Zo is het mogelijk om een deel van de 

sportkantine/horeca af te scheiden van de rest van de ruimte, zodat de sportkantine gebruikt kan blijven 

worden ook zonder CTB. Belangrijk hierbij is dat er een duidelijk afgescheiden gedeelte voor de horeca 

zichtbaar moet zijn met bijv. een lint, tape of een plantenbak. 

 

Wanneer er wel CTB nodig is: 

• Voor het zittend nuttigen van eten en drinken binnen in het afgescheiden gedeelte voor horeca; 

• Wanneer de sportbeoefening in de horeca plaatsvindt, bv. darts of biljart in een café/restaurant. 
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Wanneer er geen CTB nodig is: 

• Voor het gebruik van terrassen buiten en het afhalen van eten en drinken; 

• Het nuttigen van afgehaald eten en drinken buiten het afgescheiden horeca gedeelte (niet zittend); 

• Voor het beoefenen van sport in bijv. buurthuizen, mits het horeca gedeelte afgescheiden is van de 

andere activiteiten. 

 

Verder geldt er vanaf 25 september geen maximum aantal bezoekers in de sportkantine en entertainment is 

toegestaan. 

 

Het CTB (Coronatoegangsbewijs) 

De uitbater van de sportkantine is verantwoordelijk voor de controle op het coronatoegangsbewijs van de 

bezoekers van 13 jaar en ouder. Dit CTB is een QR code die via een telefoon gescand moet worden. Om 

het CTB van uw bezoekers te kunnen scannen, heeft u de CoronaCheck Scanner-app nodig. Medewerkers 

kunnen de CoronaCheck Scanner-app downloaden in de Apple App Store (iPhone) of op Google Play Store 

(Android). Door de QR code te scannen, komt er op de telefoon waarmee u scant een “groen” (wel toegang) 

of een “rood” (geen toegang) scherm. U bent daarna verplicht om ook een ID check te doen (vanaf 14 jaar), 

op basis van de gegevens die in de app verschijnen.  

 

Steunmaatregelen 

Afgelopen jaar hebben sportverenigingen aanspraak kunnen maken op verschillende steunmaatregelen. 

Deze zijn overzichtelijk te vinden via de online tool van NOC*NSF. Daarin staat het doel, de 

randvoorwaarden en de aanvraagprocedure. Kijk hiervoor op https://nocnsf.nl/coronavirus-en-

sport/compensatie-sportverenigingen.  

 

Omdat in het derde kwartaal de maatregelen dermate versoepeld zijn en er nu weer versoepelingen zijn 

aangekondigd, heeft het demissionaire kabinet aangekondigd dat de meeste steunmaatregelen per 1 

oktober 2021 komen te vervallen. Of er ook voor het derde kwartaal van 2021 steunmaatregelen worden 

opengesteld, wordt binnenkort bekend. Dit zou dan gaan om de regelingen TASO (Tegemoetkoming 

Amateur Sport Organisaties) en TVS (Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties). Indien deze 

regelingen worden opengesteld, zullen wij u hierover informeren. 

  

Meer informatie 

Dit is op dit moment de informatie die wij hebben. Voor verdere uitwerking van de maatregelen verwijzen we 

u naar de eerder genoemde websites. U bent als aanbieder zelf verantwoordelijk om de nieuwe maatregelen 

te verwerken in uw protocollen en in uw communicatie richting de leden. U hoeft de protocollen of 

communicatie niet te laten toetsen door de Gemeente Ede en/of Sportservice Ede. Mocht u na het bekijken 

van de genoemde websites nog vragen hebben, dan kunt u die stellen aan verenigingsadvies@sportservice-

ede.nl. 

 

Ten slotte 

Wij wensen u heel veel succes de komende periode en zijn we blij dat we weer volledig mogen sporten en 

bewegen! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jan Randewijk, voorzitter Sportforum Ede 

Ronald ter Hoeven, directeur/bestuurder Sportservice Ede 

Jeroen Otten, Gemeente Ede, afdeling vastgoed 

Dennis Zwartkruis, Gemeente Ede, afdeling wonen, economie, sport en cultuur 
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