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datum :1 oktober 2020  

van :Coronateam  

onderwerp : Coronaregels verenigingsgebouwen, buurt- en dorpshuizen,    

sportaccommodaties etc. 
  

 

Makkelijk te onthouden: 

 Bij activiteiten met bewegen: nooit schenken. (niet ervoor, tijdens als er na)  

 Bij sportactiviteiten waar iedereen zit, zoals bridge en dammen: alleen tijdens de 

activiteit schenken. (niet nadien) 

 Bij vergaderingen en niet sport gerelateerde activiteiten: altijd open en schenken 

tot 22:00 uur volgens horeca regels. 

 Vergaderingen/zaalhuur toegestaan na 22:00 uur, na 22:00 uur geen 

consumpties te verkrijgen, bar/foyer is gesloten 

 Vanaf 21:00 uur mogen er geen bezoekers meer binnengelaten worden in de 

bar/foyer. 

 

 

Waarom moet de kantine/horeca dicht voor sporters? 

Het doel is om sportbeoefening door te laten gaan, maar te voorkomen dat grote 

groepen mensen bij elkaar komen.  

Daarom is de keuze gemaakt om de sporthoreca te sluiten. Zo kan de sportbeoefening zo 

lang mogelijk doorgaan. 

 

Grote groepen mensen tegengaan moet altijd voorop staan bij de horecaondernemers. 

Wanneer 1 van de onderstaande regels niet goed uitpakt, dus bijvoorbeeld na een 

vergadering gaan er 20 personen gezellig borrelen en ze houden geen afstand, dan dient 

de groep direct de zaak te verlaten.  

Daarnaast is het advies om na activiteiten nog iets te consumeren negatief, wat betekent 

dat je dit het beste niet kan toelaten als horecabeheerder.  

Probeer er voor te zorgen dat er tijdens de vergadering een consumptie wordt genuttigd 

en hierna iedereen naar huis gaat. Zo voorkom je geloop na de vergadering in je horeca 

ruimte en voorkom je dat grote groepen mensen bij elkaar komen in de bar.  

 

Geldt dit ook voor de horeca van de verenigingsgebouwen waar in gesport 

wordt? 

Bij een sportactiviteit mag er niet geschonken worden en dienen de sporters na de 

activiteit de accommodatie te verlaten. 

 

Ik heb een horeca onderneming / kantine bij een verenigingsgebouw. Mag ik 

open blijven om de mensen te voorzien van een consumptie welke het 

verenigingsgebouw huren? 

Ja, je mag open blijven en je mag de huurders voorzien van een consumptie tijdens hun 

activiteit wanneer dit niet sport gerelateerd is. De horeca (bar/foyer) moet om 22.00u 
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dicht zijn en hierna mag er dus niks meer geschonken worden.  

Het verenigingsgebouw mag wel langer verhuurd worden voor bijvoorbeeld een 

vergadering of sportactiviteit. 

 

Na het huren van het verenigingsgebouw willen de huurders nog een drankje 

doen na hun activiteit. Mag dit? 

Ja dit mag volgens de horeca regels, dus niet na 22.00 en op afstand van elkaar.  

Wanneer de huurders een sportactiviteit hebben gedaan in het verenigingsgebouw mag 

er niks geschonken worden na hun activiteit. 

 

Welke activiteiten valt onder sport en mogen geen consumptie nuttigen na hun 

activiteit? 

Dit zijn alle sport en beweeg activiteiten. Hier valt o.a. ook biljart, bridge, koersbal, yoga, 

darts en dans onder. 

 

Mag ik verkopen/schenken tijdens het huren van het verenigingsgebouw? 

Ja dit mag tot 22:00 uur, daarna zal de bar/foyer gesloten moeten zijn. Dit mag alleen 

bij sporten waar de deelnemers een zitplaats hebben, zoals bij biljart en bridge.  

Bij bijvoorbeeld koersbal, dans en yoga mag dit niet. 

 

 

Mag ik als horeca onderneming / kantine schenken aan sporters welke de 

gymzaal afhuren? 

Nee dit mag niet. Zowel voor, tijdens als na hun activiteit.  

 

Wat te doen wanneer ik normaal gesproken zowel de gymzaal als het 

verenigingsgebouw voorzie van consumpties en deze ruimtes beide 

tegelijkertijd zijn verhuurd? 

Zorg er voor dat de sporters uit de gymzaal niet in de horeca ruimte kunnen komen en 

niks kopen. Dus sluit de gymzaal af van de horeca gelegenheid. 

 

Een ouder wil wachten in de horeca zaak wanneer zijn/haar kind aan het 

sporten is. Mag dit? 

Nee dit mag niet. Er mogen geen ouders en/of supporters de sportactiviteit bezoeken.  

 

Zijn de eerdere maatregelen nog steeds van kracht? 

Ja. Alle bezoekers moeten gevraagd worden zich te registreren. Herinner de huurders 

hieraan, zij dienen voor registratie zorg te dragen. 

 

Daarnaast gelden altijd nog de basisregels: 

 Houd altijd 1,5 meter afstand. 

 Ga niet naar plaatsen waar het druk is. 

 Nies en hoest in uw elleboog. 

 Was vaak uw handen met zeep. 

 Bent u verkouden? Blijf dan thuis! 

 Heeft u koorts of bent u benauwd? Dan moeten alle huisgenoten thuis blijven. 

 Werk zoveel mogelijk thuis.  

 

 

 




