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Beste sportvereniging of –instelling, 

 

Tijdens de persconferentie van minister-president Mark Rutte en minister van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport Hugo de Jonge zijn nieuwe maatregelen afgekondigd om het aantal 

contactmomenten terug te dringen. Met deze brief vragen we graag uw aandacht voor de 

verscherpte coronamaatregelen die vanaf 29 september gelden. 

 

In de afgelopen weken zijn we gewend geraakt aan meer bewegingsvrijheid en minder strenge 

regels. En dat was fijn. Helaas kwam hiermee het virus al snel weer volop terug. Eerst in de grote 

steden, maar inmiddels ook in de rest van het land. In de afgelopen twee weken is het aantal 

besmettingen zo snel opgelopen, dat er sprake is van een tweede golf. Er zijn nu scherpere 

maatregelen nodig om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Maatregelen die de kans op 

grote drukte beperken en het aantal sociale contactmomenten tussen mensen verminderen, zonder 

de samenleving en de economie op slot te doen. 

 

We zijn allemaal wel klaar met het virus. Het duurt veel langer dan we hadden verwacht en 

gehoopt. Mensen vinden het lastig om zich blijvend aan de coronamaatregelen te houden en dat is 

ook begrijpelijk. Ook voor u als sportvereniging of -instelling is en blijft het een uitdaging om vol 

te houden. Bijvoorbeeld met het aanspreken van sporters op hun gedrag. Dat is niet makkelijk en 

soms ook onplezierig. We begrijpen dat deze nieuwe maatregelen weer een uitdaging vormen. Het 

is  erg teleurstellend om een stap terug te moeten doen en dat is zeker niet makkelijk. Maar als wij 

ons aan de basisregels houden, dan kan iedereen veilig en verantwoord blijven sporten. Wat 

vragen we van u? 

 

 Er zijn geen toeschouwers meer welkom bij sportwedstrijden van zowel amateurs als 

professionals. Chauffeurs van uitwedstrijden van jeugdspelers (t/m 17 jaar) gelden als 

begeleiders en zijn uitgezonderd van deze regel; 

 De sportkantines blijven in deze periode dicht; 

 Voor de sportbeoefening zelf blijven de regels van kracht die sinds 1 juli gelden. Binnen- en 

buitensporten kunnen actief worden beoefend, inclusief het organiseren van competities. 

Sportbeoefening is uitgezonderd van de maximale samenkomst van 30 personen binnen en 



40 personen buiten. Na afloop van de sportbeoefening geldt dit wel. Dus het is de 

bedoeling dat iedereen na afloop van de wedstrijd de sportaccommodatie zo snel mogelijk 

verlaat. 

 

Alle maatregelen zijn te vinden op  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-

leven/sport. 

 

Financiële ondersteuningsregelingen van de Rijksoverheid 

De Rijksoverheid heeft twee regelingen in het leven geroepen voor financiële ondersteuning 

rondom COVID-19: 

 Voor amateursportorganisaties die, ten opzichte van 2019, ten minste 20% van hun omzet 

zijn verloren als gevolg van de maatregelen tegen COVID-19 is er de Tegemoetkoming 

amateursportorganisaties COVID-19 II. Meer informatie op https://www.dus-

i.nl/subsidies/tegemoetkoming-amateursport-covid-19. 

 

 De Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 is er voor verhuurders 

van sportaccommodaties die (een deel van) de huursom in de periode van 1 maart tot 1 

juni 2020 hebben kwijtgescholden aan amateursportorganisaties. Meer informatie over deze 

regeling is te vinden op https://www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-verhuurders-

sportaccommodaties-covid-19. 

 

Heeft u vragen? 

Neem dan contact op met één van onze beleidsmedewerkers Sport, Willem Vonhof of Bas 

Löverink. Dat kan telefonisch via (0343) 56 56 00 of via de mail sporttijdenscorona@heuvelrug.nl. 

 

Alleen samen, krijgen we corona onder controle 

Ik begrijp dat het in deze periode een grote uitdaging is om rekening te houden met alle 

maatregelen. Oplettendheid is voortdurend geboden. Als burgemeester wil ik u vragen om alert te 

blijven op de naleving van de maatregelen en waar nodig deze nóg meer te benadrukken. U levert 

als sportvereniging en sportinstelling een belangrijke bijdrage en daar zijn onze inwoners en ik u 

dankbaar voor. Alleen samen krijgen we corona onder controle en alleen door ons de komende 

drie weken aan de maatregelen te houden, kunnen we het aantal besmettingen weer omlaag 

krijgen.  

 

Ik reken op u en wens u een voorspoedige en gezonde periode toe! 

 

Met vriendelijke groeten 

 

Frits Naafs 

Burgemeester Utrechtse Heuvelrug 
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