
Routekaart corona voor sportaanbieders
De coronaregels veranderen vaak. Steeds ad hoc reageren kost veel energie. Wees voorbereid. Deze routekaart is daarbij een hulpmiddel. Maak 
een draaiboek voor de verschillende situaties. Vorm een aparte commissie, die weet wat er moet/kan en die in actie komt gaat als er (nieuwe) 
regels gelden. Smeed ‘vaste’ samenwerkingsverbanden met andere clubs, die snel kunnen worden aangezet. Dat kan zijn: lokaal (dicht bij elkaar, 
zelfde sportpark), andersoortige sport (judo helpt zwemmen e.d.), of juist binnen dezelfde sport (voetbal helpt elkaar).

Situatie:
Binnen- en buitensport open

Beperkingen:
Geen beperkingen aan de activiteiten

Activiteiten:
Reguliere activiteiten

1: Geen beperkingen

Organiseren:
Reguliere organisatie

Toegangscontrole (CTB):
Inzetten vrijwilligers, beveiligers, stagiaires 
Alternatief aanbod zodat ook sporters 
zonder CTB kunnen blijven sporten
Voorlichting over vaccineren organiseren 
Financiële steun CTB-controle aanvragen
Samen met andere sportaanbieders 
organiseren op sportpark

Situatie:
Binnensport beperkt open
Buitensport open 

Communicatie:
Leden snel informeren over wijzigingen in 
trainingstijden en – locatie
Contact houden met leden via social media

Financieel bedrijfsvoering :
Aanvragen overheidssteun corona

Beperkingen:
Binnensport: accommodaties beperkte tijd 
of voor beperkte groep(en) open
Buitensport: geen beperkingen

Activiteiten:
Binnensport (voorbeelden):
           Samenvoegen groepen
           Trainingstijden herzien
           Trainen in het weekend
           Hybride aanbod: live en online
           Hybride aanbod: binnen en buiten
           (Aangepaste) time slots

Buitensport:
           Reguliere activiteiten

2: Gedeeltelijke lockdown 
   binnen 

Organiseren:
Binnensport: 
           Alternatief trainingsschema
           Online aanbod

   Buiten sporten in openbare ruimte, 
           op buitensportlocatie

  Afspraken met buitensportpartner
           Inzet vrijwilligers regelen 
           Inschakelen hulptroepen (SU, ROC, 
           andere aanbieders, gemeente)

Buitensport: 
           Reguliere activiteiten

Zorg dat het sporten veilig blijft voor 
iedereen. Hou vast aan het vier-ogen 
principe in het kader van sociale veiligheid.

Toegangscontrole (CTB):
Inzetten vrijwilligers, beveiligers, stagiaires 
Alternatief aanbod zodat ook sporters 
zonder CTB kunnen blijven sporten
Voorlichting over vaccineren organiseren 
Financiële steun CTB-controle aanvragen
Samen met andere sportaanbieders 
organiseren op sportpark

Situatie:
Binnensport dicht
Buitensport beperkt open

Communicatie:
Leden snel informeren over wijzigingen in 
trainingstijden en – locatie
Contact houden met leden via social media

Financieel bedrijfsvoering :
Aanvragen overheidssteun corona

Beperkingen:
Binnensport: 
           Accommodatie dicht
Buitensport: 
           Alleen jeugd
           Alleen trainingen
           Beperkte tijd
           Kleinere groepen
           Kleedkamers en kantine dicht

Activiteiten:
Binnensport (voorbeelden):
           Andere (buiten)sporten aanbieden
           (Overdekt) buiten sporten op privé terrein
           Sporten op buitensportlocatie
           Sporten in openbare ruimte
           Online aanbod
Buitensport:
           Samenvoegen groepen
           Trainen in het weekend
           Onderlinge wedstrijden

Organiseren:
Binnensport: 
          Online aanbod
          Buiten sporten op buitensportlocatie 
          of openbare ruimte 
          Afspraken met buitensportpartner(s)
          Inzet vrijwilligers regelen
          Inschakelen hulptroepen
          (SU, ROC, andere aanbieders, gemeente)
Buitensport: 
           Alternatief trainingsschema
           Welke vrijwilligers kunnen
           bijdrage leveren?
           Inschakelen hulptroepen (SU, ROC, 
           andere aanbieders, gemeente)

Zorg dat het sporten veilig blijft voor 
iedereen. Hou vast aan het vier-ogen 
principe in het kader van sociale veiligheid.

Toegangscontrole (CTB):
Inzetten vrijwilligers, beveiligers, stagiaires 
Alternatief aanbod zodat ook sporters 
zonder CTB kunnen blijven sporten
Voorlichting over vaccineren organiseren 
Financiële steun CTB-controle aanvragen
Samen met andere sportaanbieders 
organiseren op sportpark

Situatie:
Binnen- en buitensport dicht

Communicatie:
Contact houden met leden via social media

Financieel bedrijfsvoering :
Aanvragen overheidssteun corona

Beperkingen:
Alle accommodaties dicht 
Sporten in openbare ruimte 
(beperkt) mogelijk

Activiteiten:
Sporten in openbare ruimte.
Online aanbod
Challenges voor jeugd/jongeren/
andere doelgroepen

4: Lockdown 

Organiseren:
Faciliteiten voor online aanbod
Toegang voor leden tot online aanbod 
Platform online aanbod voor 
gezamenlijk aanbod
Toestemming vragen voor sporten in 
openbare ruimte (VTH: Veiligheid, Toezicht, 
Handhaving)
Vrijwilligers zoeken die bijdrage 
kunnen leveren

Zorg dat het sporten veilig blijft voor 
iedereen. Hou vast aan het vier-ogen 
principe in het kader van sociale veiligheid.

3: Gedeeltelijke lockdown
  binnen en buiten


