
                                                
 

 

Datum 26 januari 2022 

 

 

 

Aan besturen van sportverenigingen 

 

  

Betreft
 Verdere versoepeling coronamaatregelen en subsidie CTB 

  

  

Geacht bestuur, 

 

Dinsdag 25 januari 2022 was er weer een persconferentie van premier Rutte en minister 

Kuipers. Voor sport was er wederom goed nieuws. De versoepelingen van de maatregelen 

gelden sinds vanochtend 05.00 uur. 

 

Sport heeft zich nadrukkelijk gepositioneerd als onderdeel van de oplossing en essentiële 

sector. Daarbij is ook aangegeven dat het spelen van wedstrijden op alle niveaus het 

sportplezier vergroten. Datzelfde geldt ook voor het kijken naar sport en de belangrijke 

sociale functie die de sportkantines vervullen. Wij willen andermaal benadrukken dat op de 

gehele sector een grote verantwoordelijkheid rust om te laten zien dat iedereen zich juist 

ook aan de basisregels houdt om zo samen te zorgen dat sport openblijft. 

 

Zoals u gewend bent hier een overzicht van de nu geldende regels. 

 

Binnen sporten 

• Sporten binnen mag voor alle leeftijden en op ieder moment;  

• Als het nodig is voor de sportbeoefening is 1,5 meter afstand voor personen vanaf 18 

jaar niet verplicht. Na het sporten is 1,5 meter afstand houden wel verplicht;  

• Vanaf 18 jaar is een coronatoegangsbewijs (CTB) noodzakelijk;  

• Iedereen vanaf 13 jaar draagt een mondkapje, maar deze mag af tijdens het sporten;  

• De CTB-verplichting geldt niet voor personen die beroeps- of bedrijfsmatig 

werkzaamheden verrichten. Dat laatste betreft o.a. onderhoud professionals, 

trainers/coaches, vrijwilligers, etc.;  

• Wedstrijden zijn toegestaan. Het gaat zowel om wedstrijden onderling en wedstrijden 

tegen andere clubs;  

• Wedstrijden na 22.00 uur zijn toegestaan, zonder publiek en horeca;  

• De horecafunctie moet om 22:00 uur sluiten;  

• Sauna’s en zonnebanken mogen ook in sportscholen open, onder de geldende 

voorwaarden voor binnenruimtes;  

• Kleedkamers, toiletten en douches mogen open. Vanaf 13 jaar is ook hier het dragen 

van een mondkapje verplicht en vanaf 18 jaar 1,5 meter afstand;  

 

Specifieke aanvulling sportscholen en zwembaden 

Voor sportscholen zoals fitness en zwembaden gelden dezelfde regels voor het ‘overige 

sporten binnen’, zoals hiervoor beschreven. Wel zijn er enkele aanvullende regels van 

kracht: 



 

 

• Uitgangspunt is de 1,5 meter afstand te borgen. De enige uitzondering is jeugd onder 

de 18 jaar en als het voor de sportactiviteit niet mogelijk is om de 1,5 meter aan te 

houden. Denk daarbij aan boksen, judo, etc.;  

• 100% van de capaciteit van een zwembassin of afzonderlijke ruimte mag gebruikt 

worden, waarbij 1,5 meter afstand houden verplicht is;  

• Zwemles: kinderen tot 18 jaar hebben geen CTB nodig;  

• Ouders mogen bij zwemles hun kinderen helpen met omkleden en mogen geplaceerd 

op 1,5 meter van elkaar wachten in de zwemzaal. Zij moeten een CTB laten zien;  

 

Buiten sporten 

• Buiten sporten is voor alle leeftijden en op alle momenten toegestaan;  

• Voor alle binnenfaciliteiten op de buitensportaccommodaties geldt voor mensen vanaf 

18 jaar een CTB-plicht. Mocht dit niet gehandhaafd kunnen worden is het advies om deze 

dan gesloten te houden;  

• Kleedkamers, toiletten en douches mogen open. Vanaf 13 jaar is hier het dragen van 

een mondkapje verplicht en vanaf 18 jaar 1,5 meter afstand;  

• Wedstrijden zijn toegestaan. Het gaat zowel om wedstrijden onderling en wedstrijden 

tegen andere clubs;  

• Wedstrijden na 22.00 uur zijn toegestaan, zonder publiek en horeca;  

• De CTB-verplichting geldt niet voor sporters op buitenlocaties en ook niet voor 

personen op of in de sportaccommodatie die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden 

verrichten. Dat laatste betreft o.a. onderhoud professionals, trainers/coaches (ook van de 

uitclubs), vrijwilligers, etc.  

• Zonder coronatoegangsbewijs kan gebruik gemaakt worden van de afhaalfunctie in 

sportkantines;  

• De horecafunctie moet om 22:00 uur sluiten.  

 

Regels voor publiek bij sport 

Tussen 05.00 uur en 22.00 uur mag publiek aanwezig zijn bij amateursport (wedstrijden 

en trainingen), professionele sportwedstrijden en topcompetities. Het publiek houdt zich 

aan de volgende regels: 

• CTB bij amateursport: alleen binnen en alleen voor mensen van 18 jaar en ouder;  

• CTB bij professionele sportwedstrijden: binnen en buiten verplicht voor iedereen van 

13 jaar en ouder;  

• Het publiek heeft een vaste plek op 1,5 meter afstand van elkaar;  

• Mondkapje verplicht bij verplaatsing binnen;  

• Als het publiek een vaste zitplaats heeft, mag een locatie zoveel plaatsen benutten als 

kan met de 1,5-meter-regel. Binnen geldt een maximum van 1.250 bezoekers.  

 

Volgende weegmoment 

Het volgende weegmoment van het Kabinet van de maatregelen is over drie weken. 

 

Meer informatie over de maatregelen en sportspecifieke protocollen is te vinden via de 

websites van Rijksoverheid en NOC*NSF.  

 

Subsidieregeling Coronatoegangsbewijs (CTB) 

De gemeente is zich zeer bewust van hoe moeilijk de sector sport het al langere tijd heeft. 

Daar waar mogelijk biedt de gemeente ondersteuning. Wij wijzen u daarom graag op een  

subsidiemogelijkheid voor de controle op coronatoegangsbewijzen (CTB). 

 

Net zoals horeca en culturele instellingen moest ook de sport vorig jaar om QR-codes 

vragen voor toegang. De controle kwam in het geval van de sport veelal voor de rekening 

van de vrijwilligers. 

 



 

 

Horeca, cultuur en de sport komen nu in aanmerking voor een financiële bijdrage. Het Rijk 

heeft hiervoor een bedrag beschikbaar gesteld. Voor Amstelveen gaat het om 233.899,- 

Euro. De gemeente stelt deze middelen via een subsidieregeling beschikbaar aan de 

getroffen sectoren, waaronder de sport. De subsidie is vanaf deze week aan te vragen via 

www.amstelveen.nl/subsidiecoronatoegangsbewijs  

 

De subsidie heeft betrekking op de periode 22 september tot en met december 2021 en is 

sinds deze week aan te vragen. Dat kan tot en met 31 maart 2022. Op basis van een 

rekentool kan er digitaal een aanvraag gedaan worden. De regeling wordt zo ingericht dat 

de aanvraag en toekenning eenvoudig en spoedig verloopt. Er zijn twee rekentools. Eén 

voor commerciële bedrijven met betaald personeel, zoals de horeca, en één rekentool voor 

organisaties met vrijwilligers, zoals sportverenigingen. 

 

Mocht u nog vragen hebben over de subsidieregeling kunt u contact opnemen met uw 

bekende aanspreekpunt bij de gemeente, Tjipke Bokma: t.bokma@amstelveen.nl  

 

Voor vragen over de versoepelingen staan de gemeente en AmstelveenSport voor u klaar. 

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. 

 

http://www.amstelveen.nl/subsidiecoronatoegangsbewijs
mailto:t.bokma@amstelveen.nl
mailto:t.bokma@amstelveen.nl
mailto:h.vanketwichverschuur@amstelveensport.nl

