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4. Accommodaties: Wat mag ik wel/niet doen op  
mijn sportaccommodatie?

Toelichting op het issue/de vraag
Veel verenigingen zijn onzeker over wat zij wel of niet mogen doen op hun sportaccommodatie nu die 
zeker t/m 28 april gesloten moeten blijven. NOC*NSF tracht in samenwerking met de sportbonden en de 
VSG zoveel mogelijk duidelijkheid te geven door in haar FAQ’s de algemene antwoorden te geven.

Antwoord
Wat is er landelijk geregeld?
In de FAQ van NOC*NSF is het antwoord te vinden op de volgende vragen:

•  Is de sportclub na het sluiten van de accommodatie nog verantwoordelijk voor de mensen  
die het terrein betreden om te sporten? En moet de club dit handhaven?

• Kunnen golfbanen wel open blijven?
• Kunnen private clubs wel open blijven?
•  Waarom blijven hippische accommodatie aangepast wel open?
•  Mogen vrijwilligers en externe partijen op het park komen om veld/baanonderhoud te plegen  

of keuringen uit te (laten) voeren?
•  Welk regulier onderhoud van de velden/banen is noodzakelijk (grasvelden en overige zoals 

kunstgras, half-verharding en kunststof)?
•  Kan de nieuwaanleg van velden/banen nog doorgaan?
• Hoe moeten we omgaan met renovaties?
•  Moeten wij de huur/pacht betalen terwijl het sportcomplex/park dicht is?

Zie voor de antwoorden:  
NOC*NSF
VSG

Deel 4: Accommodaties (versie 14/4)
De coronacrisis heeft veel gevolgen voor sportverenigingen. Om verenigingen te helpen 
hebben we voor iedereen die verenigingen ondersteunt en adviseert een top tien 
samengesteld van de belangrijkste issues die spelen bij clubs. Samen vormen de tien delen 
een handleiding vol tips en aandachtspunten voor de club. In dit vierde deel geven we 
antwoord op de belangrijkste vragen die spelen rond accommodaties.

Top 10 corona issues voor sportclubs  

corona issues

https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen
https://sportengemeenten.nl/qa-coronavirus-sport/
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Overig beschikbare informatie
Op lokaal niveau kan de vereniging terecht bij de ambtenaar van de gemeente, belast met sportzaken.  
Die kan de vereniging desgewenst in contact brengen met de burgemeester/voorzitter veiligheidsregio

Tips en voorbeelden 
Let op: douche- en waterinstallaties zijn gevoelig voor legionella bij langdurige stilstand!  
Op dit moment mogen sportparken niet gebruikt worden. Douches en andere apparaten die water 
vernevelen worden dus ook niet gebruikt. Tips om legionellagroei te beperken:

• Voorkom stilstand van water in een systeem
• Stel de boiler of combiketel goed af (tenminste 60 graden) 
•  Gebruik het warme en koude water minimaal één keer per week
•  Spoel bij het “opnieuw” in gebruik nemen van de accommodatie even de kranen en douches door 

om het water te verversen. Het verstandigste is om dit te doen met water met een hoge temperatuur 
(advies: 80 graden)  

Wees vooral alert dat, zodra de sportparken weer open mogen, de douche en waterinstallaties voor 
gebruik eerst goed worden doorgespoeld!  

Let op de houdbaarheid van voorraden!  
Clubs hebben voorraden. Nu sportparken niet gebruikt mogen worden is het zinvol extra te letten 
op de houdbaarheidsdatum van die voorraden. Daarbij moeten altijd de HACCP regels worden 
aangehouden. Als voorraden niet retour gestuurd kunnen worden, dan kan gekeken worden of er een 
andere invulling kan worden gevonden. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de voedselbank of 
verkoop aan leden om zo de sportclub te steunen.    


