Ede, 13 november 2021

Geachte sportaanbieders,
Op vrijdag 12 november heeft het demissionaire kabinet aangekondigd dat er nieuwe verscherpte
maatregelen komen om de verspreiding van Covid-19 tegen gaan. In deze brief de belangrijkste wijzigingen
die betrekking hebben op de sport en ingaan op zaterdag 13 november 2021 om 18:00 uur.
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 maatregelen 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 en tools. 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 13 november 2021 om 18:00 uur
Basisregels voor sport
• Zowel voor, tijdens als na het sporten is het dringende advies om 1,5 meter afstand te houden;
• Indien het voor de sportbeoefening nodig is, is de 1,5 meter afstand niet verplicht;
• Alle sportaccommodaties, inclusief kleedkamers en douches, zijn voor regulier gebruik open;
• Er zijn geen beperkingen qua groepsgrootte;
• Publiek is niet toegestaan bij zowel wedstrijden als trainingen. Begeleiding is wel toegestaan. Maak
duidelijke afspraken over de maximaal toegestane begeleiding per team/sporter.
Het coronatoegangsbewijs (CTB),benodigd voor sportbeoefening op binnensportlocaties
• Er is een CTB benodigd bij georganiseerde sportbeoefening vanaf 18 jaar op binnensportlocaties;
• Met georganiseerde sportbeoefening wordt sporten bij sportscholen, groepslessen,
sportverenigingen, etc. bedoeld;
• Tot en met 17 jaar hoeft er niet gecontroleerd op een CTB bij sportbeoefening;
• Dit alles geldt voor sporters in alle binnensportlocaties en zwembaden, dus ook bij sport in
bijvoorbeeld horeca, buurthuizen, zalencentra, enz.
Het coronatoegangsbewijs (CTB),benodigd bij buitensportlocaties
• Er is een CTB nodig vanaf 18 jaar om gebruik te maken van kleedkameraccommodatie op
buitensportlocaties.
Regels voor de sportkantine
• Voor toegang tot de sportkantine is een CTB nodig vanaf 13 jaar;
• Een vaste zitplaats voor alle bezoekers is verplicht;
• De sportkantine moet iedere dag om uiterlijk 20:00 uur sluiten.

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@sportserviceede.nl.

Ten slotte
Wij beseffen dat deze maatregelen een extra druk leggen op u als sportaanbieder. Wij willen u daarom veel
succes wensen bij het uitvoeren van deze maatregelen en hopen dat u met deze maatregelen toch uw
aanbod kunt doorzetten.
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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