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Zwemmen:

Criteria:

Groepsgrootte tot 18 jaar
Personeel of trainer wordt niet
meegeteld.

Groepsgrootte >18 jaar
Personeel of trainer wordt niet
meegeteld.

Omkleden/ douchen

Overig

Recreatief zwemmen (excl.
banenzwemmen en het is nu nog
onduidelijk of recreatief
zwemmen onder 'sport' valt).

Nee

Nee

Nee

Nee

Banenzwemmen

Nee

Nee

Nee

Nee

Doelgroepen

Nee

Nee

Nee

Nee

Zwemles
(ook door verenigingen)

Nee

Nee

Nee

Nee

Sporthallen

Schoolzwemmen

Nee

Nee

Nee

Nee

Verenigingen (teamsport)

Nee

Nee

Nee

Nee

Verenigingen (individuele
sporten)

Nee

Nee

Nee

Nee

Criteria:

Tot 18 jaar

>18 jaar

Omkleden/douchen

Overig

Verenigingen (teamsport)

Maximale groepsgrootte niet
relevant, geen maximaal aantal
personen in 1 zelfstandige ruimte,
tenzij sprake is van een gemengde
groep (en dat is al bij 1 volwassene
erbij), dan max. 30 personen.
Geen wedstrijden in
competitieverband, behalve
binnen eigen vereniging.

1,5m, maximale groepsgrootte 2
personen. Maximaal 30 personen
in een zelfstandige ruimte.
Wedstrijden niet toegestaan.

Nee

Geen publiek, geen horeca.

Verenigingen (individuele en
teamsporten)

Maximale groepsgrootte niet
1,5m en maximaal 30 personen in Nee
relevant, geen maximaal aantal
een zelfstandige ruimte.
personen in 1 zelfstandige ruimte, Wedstrijden niet toegestaan.
tenzij sprake is van een gemengde
groep (en dat is al bij 1 volwassene
erbij), dan max. 30 personen.
Geen wedstrijden in
competitieverband, behalve
binnen eigen vereniging.

Geen publiek, geen horeca.

Gymles (voor primair en
voortgezet onderwijs bij gebruik
van een externe
sportaccommodatie)

Geen beperkingen.

Kinderen vanaf 13 jaar moeten
na het sporten minimaal 1,5
meter afstand houden.

1,5m en maximaal 30 personen in Omkleden in kleedkamer: ja
een zelfstandige ruimte.
Douchen: ja
Wedstrijden niet toegestaan.
Nadere informatie van min. van
OCW volgt.

Fitness

IJsbanen

Evenementen (braderie,
Nee
rommelmarkten, spelletjesdagen,
theater etc.)

Nee

Nee

Geen publiek, geen horeca

Bijeenkomsten (er zijn
uitzonderingen mogelijk, zoals
betogingen, levensbeschouwelijke
samenkomsten en vergaderingen
(Wet Openbare Manifestaties)

Nee
Uitvaarten (vanaf 9/11) t/m 30
personen en huwelijken t/m 20
personen.

Nee
Uitvaarten (vanaf 9/11) t/m 30
personen en huwelijken t/m 20
personen.

N.v.t.

Geen horeca

Criteria:

Tot 18 jaar

>18 jaar

Omkleden/douchen

Overig

Fitness

Maximale groepsgrootte niet
relevant, geen maximaal aantal
personen in 1 zelfstandige ruimte,
tenzij sprake is van een gemengde
groep (en dat is al bij 1 volwassene
erbij), dan max. 30 personen.

Geen groepslessen toegestaan.
Maximaal 30 personen per
zelfstandige ruimte, 1,5m, in een
team van maximaal 2 personen.

Nee

Geen horeca en geen publiek.
Kinderen vanaf 13 jaar moeten
na het sporten minimaal 1,5
meter afstand houden.

Criteria:

Tot 18 jaar

>18 jaar

Omkleden/douchen

Overig

IJshallen (overdekt)

Maximale groepsgrootte niet
relevant, geen maximaal aantal
personen in 1 zelfstandige ruimte,
tenzij sprake is van een gemengde
groep (en dat is al bij 1 volwassene
erbij), dan max. 30 personen.
Geen wedstrijden in
competitieverband, behalve
binnen eigen vereniging.

Maximaal 30 personen per
zelfstandige ruimte, 1,5m, in een
team maximaal 2 personen.
Geen wedstrijden.

Nee

Geen horeca en geen publiek.
Kinderen vanaf 13 jaar moeten
na het sporten minimaal 1,5
meter afstand houden.

IJsbanen (openlucht)

Maximale groepsgrootte niet
Geen wedstrijden.
relevant, geen maximaal aantal
Team van maximaal 2 personen,
personen in 1 zelfstandige ruimte, 1,5m afstand.
tenzij sprake is van een gemengde
groep (en dat is al bij 1 volwassene
erbij), dan max. 30 personen.
Geen wedstrijden in
competitieverband, behalve
binnen eigen vereniging.

Nee

Geen horeca en geen publiek.
Kinderen vanaf 13 jaar moeten
na het sporten minimaal 1,5
meter afstand houden.

Sportvelden Criteria:

Sociaal
culturele
centra

Tot 18 jaar

>18 jaar

Omkleden/douchen

Overig

Alle buitensporten

Maximale groepsgrootte niet
Geen wedstrijden.
relevant, geen maximaal aantal
Team van maximaal 2 personen,
personen in 1 zelfstandige ruimte, 1,5m afstand.
tenzij sprake is van een gemengde
groep (en dat is al bij 1 volwassene
erbij), dan max. 30 personen.
Geen wedstrijden in
competitieverband, behalve
binnen eigen vereniging.

Nee

Geen horeca en geen publiek.
Kinderen vanaf 13 jaar moeten
na het sporten minimaal 1,5
meter afstand houden.

Criteria:

Tot 18 jaar

Omkleden/douchen

Overig

Buurtcentra/dorpshuizen/
wijkcentra

Jeugdactiviteiten zoals scouting, Nee
cultuur, sport, kunst en andere
jeugdverenigingen zijn
toegestaan. Bij deze activiteiten
is de 1,5 meter niet noodzakelijk
en de maximale groepsgrootte
van 30 personen geldt ook niet.

Nee

Geen publiek, geen horeca. Koffie
en broodjes mogen niet in de
horecalocatie geserveerd worden.

Bijeenkomsten
(er zijn uitzonderingen mogelijk,
zoals betogingen,
levensbeschouwelijke
samenkomsten en
vergaderingen (Wet Openbare
Manifestaties)

Jeugdactiviteiten zoals scouting,
cultuur, sport, kunst en andere
jeugdverenigingen zijn
toegestaan. Bij deze activiteiten
is de 1,5 meter niet noodzakelijk
en de maximale groepsgrootte
van 30 personen geldt ook niet.

N.v.t.

Geen horeca

>18 jaar

Nee
Uitvaarten (vanaf 9/11) t/m 30
personen en huwelijken t/m 20
personen.

