Toeschouwers bij sportwedstrijden
Als bestuur van een sportvereniging bent u ervoor verantwoordelijk dat de coronaregels zo goed
mogelijk worden nageleefd op uw accommodatie. Zie voor de actuele regels Noodverordening Noorden Oost Gelderland. Er mag weer gesport worden en ook het organiseren van wedstrijden (met
publiek) is weer toegestaan. Bij samenkomsten gelden de volgende voorwaarden:
• Voor situaties waarbij reservering, verificatie van de gezondheid en placering mogelijk is en
wordt toegepast, is het aantal bezoekers niet gemaximeerd, vooropgesteld dat er voldoende
ruimte is om anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Dit geldt voor binnen en buiten.
• Voor situaties waarbij er geen doorstroming is en waarbij er geen reservering en verificatie
van de gezondheid mogelijk is, geldt een maximum van 100 personen binnen (met placering),
per zelfstandige ruimte en een maximum van 250 personen buiten (zonder placering). Op
buitenterrassen bij eet- en drinkgelegenheden of op buitenterrassen op een
evenemententerrein is placering altijd verplicht.
• Bij samenkomsten binnen geldt dus altijd placering, tenzij er sprake is van doorstroming van
bezoekers. Dit betekent dat men een vaste stoel toegewezen krijgt of dat een afgebakende
locatie, zoals een sportschool of zwembad, wordt aangewezen.
• Voor eet- en drinkgelegenheden geldt dat altijd, ongeacht het aantal bezoekers, vooraf
gereserveerd moet worden en dat bij aankomst van de bezoekers de gezondheid wordt
geverifieerd en de bezoekers worden geplaceerd. Dit geldt ook voor buitenterrassen op een
evenemententerrein.
• Verder zijn exploitanten van eet- en drinkgelegenheden (en daaronder vallen ook de
sportkantines, zowel commercieel als para-commercieel), een daarbij behorend buitenterras
of een buitenterras op een evenemententerrein verplicht om aan alle bezoekers te (laten)
vragen hun contactgegevens beschikbaar te stellen en toe te stemmen in verwerking en
overdracht van die gegevens ten behoeve van de uitvoering van een eventueel bron- en
contactonderzoek door de GGD. Het gaat om de volgende gegevens:
o volledige naam;
o datum, aankomsttijd en placering van het bezoek;
o e-mailadres;
o telefoonnummer;
o toestemming.
Ten aanzien van placering van het bezoek is het voldoende om bijvoorbeeld het tafelnummer
te noteren, dan wel op andere wijze de placering te registreren. De gegevens mogen niet voor
andere doeleinden worden gebruikt en kunnen alleen door de regionale GGD worden
opgevraagd. De eet- en drinkgelegenheden moeten de gegevens 14 dagen bewaren en
daarna vernietigen. Bezoekers zijn niet verplicht de gevraagde gegevens te verstrekken.
• Daarnaast moeten hygiënemaatregelen te worden getroffen. In de noodverordening is niet
uitgewerkt welke hygiënemaatregelen in een concreet geval moeten worden getroffen.
Hiervoor kan aangesloten worden bij de richtlijnen van de branche of het RIVM.
• Anderhalve meter afstand houden geldt voor volwassenen onderling en iedereen van 13 t/m
17 jaar met volwassenen. Mensen uit hetzelfde huishouden hoeven geen afstand te houden.
Welke uitzonderingen nog meer gelden, valt te lezen in de noodverordening.

Toelichting placeren
Onder placeren wordt verstaan het aanwijzen van een zitplaats of in het geval van wellness-, sauna-,
sport-, spel-, theater- en dansactiviteiten het aanwijzen van een afgebakende locatie waar gebruik van
kan worden gemaakt voor de activiteit. Bij placering in de vorm van toewijzing van een afgebakende
locatie gaat het om de beoefening van de activiteiten. Bij het kijken naar sport- spel- theater en
dansactiviteiten bestaat placeren uit het aanwijzen van een zitplaats en bij het kijken naar amateur
sportactiviteiten in de buitenlucht bestaat het placeren uit het aanwijzen van een zitplaats of
staanplaats met inachtneming van de
geldende RIVM maatregelen.

