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BELANGRIJKE AANVULLING
CORONA EN DE NBVV

Op 11 mei 2020 hebt u een vervolg nieuwsbrief ontvangen m.b.t. het Corona virus. Omschreven werden de gevolgen voor de
NBvV indien maatregelen, stapsgewijze, zouden worden versoepeld onder de voorwaarde “ALS HET KAN” en daarnaast werden
beslissingen van de NBvV omschreven.
De informatie die daartoe in de nieuwsbrief werd opgesomd was rechtstreeks afkomstig van de voorlichtingspagina van de Rijksoverheid en na telefonisch contact met het informatieloket. Zoals vaker voorgekomen o.a. tijdens persconferenties, is dat er een
groot grijs gebied ontstaat, waarbij wij dit ingevuld hebben naar eigen inzicht na verkregen informatie van de overheidssite en het
informatieloket.
Dit is o.a. ook gebeurd bij de mededeling dat vanaf 1 juni bijeenkomsten en vergaderingen weer mogelijk zouden zijn voor verenigingen. Deze informatie is afgeleid van de mededeling dat restaurants, cafés, musea, theaters en culturele instellingen weer
open mogen zijn. Het lijkt een logische interpretatie te zijn dat dit dus ook geldt voor eigen clubgebouwen.

Echter: Het hoofdbestuur werd via het bondsbureau in kennis gesteld door een vereniging dat zij de mededeling hadden gekregen van hun gemeentebestuur dat dit verboden was en bleef tot 1 september 2020.
In de diverse persconferenties is echter gesproken over het verbod op evenementen met vergunning tot 1 september. Dit heeft
tot enige verwarring geleid.
Omdat de bewuste informatiepagina van de Overheid geen duidelijk uitsluitsel geeft is er op 15 mei 2020 contact opgenomen
met het informatieloket Overheid COVID-19. Ook het informatieloket stelt vast dat bijeenkomsten van verenigingen (wel met
inachtneming van de afstand regels) een grijs gebied betreffen. Echter zij kunnen niet garanderen dat dit door controlerende
ambtenaren ook als grijsgebied wordt gezien en dat er niet op bekeurd gaat worden. In principe valt het samenkomen dus, anders dan vanwege organisatorisch overleg (bestuurlijk) onder groepsvorming c.q. samenscholing.

Het samenkomen in eigen gebouwen en publieke plaatsen, ook al is dat in 1ste instantie tot 30 personen en vervolgens
tot 100 personen blijft verboden tot 1 september 2020, tenzij hierop een eerdere versoepeling komt vanuit de Overheid.
Concluderend:
Als een vereniging in een café of restaurant haar bijeenkomst gaat houden is dit toegestaan. Immers de leden zijn dan
bezoekers van dat café of restaurant waarbij geldende regels in achtgenomen worden (vanaf 1 juni tot 30 personen, vanaf 1 juli
tot 100 personen). Als een vereniging in een eigen clubgebouw of andere publieke plaats gaat vergaderen is dat

NIET toegestaan.
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Het hoofdbestuur wil haar leden er met nadruk op wijzen dat voor alle verenigingen geldt dat zij de Overheidsmaatregelen dienen te volgen en daar waar gemeenten afwijken (met b.v. strengere eisen en maatregelen) zij deze regels dienen te volgen.

Het hoofdbestuur is van mening dat de eerdere nieuwsbrief deze aanvullende informatie behoeft, zodat u niet
al weer vergaderingen en bijeenkomsten gaat organiseren waarbij u mogelijk met een boete geconfronteerd
wordt.
Bij twijfel raadpleeg uw gemeente!
Deze mededelingen en veel gestelde vragen zijn (in grove lijnen) na te lezen op de site van de Rijksoverheid via https://www.
rijksoverheid.nl > zoekwoord: groepsvorming en samenscholingsverbod.
Wat is groepsvorming?
We verstaan onder groepsvorming een groep mensen die elkaar in de openbare ruimte tegenkomen. Het niet in acht nemen van
de veilige afstand van 1,5 meter in de publieke ruimte, al dan niet toevallig, van meer dan twee personen is niet toegestaan. Hier
gaat het er vooral om dat we aan de ene kant het dagelijks leven mogelijk houden, maar voorkomen dat er dan toch onverantwoorde situaties ontstaan.
Wat betekent een verbod op groepsvorming?
Door het beperken van sociale contacten is de kans kleiner dat je elkaar besmet. Een burgemeester kan bepalen dat in een bepaald gebied een verbod op groepsvorming geldt. Groepsvorming van meer dan 2 personen is alleen toegestaan als er 1,5 meter
afstand wordt gehouden.
Wat mag wel?
• Bezoekers van supermarkt die 1,5 meter afstand houden, mensen die onafhankelijk van elkaar een wandeling maken en
daarbij 1,5 meter afstand houden van anderen die ook wandelen.
• Kinderen en jongeren mogen georganiseerd en onder begeleiding buiten sporten. Er mogen geen (officiële) wedstrijden
worden gespeeld.
• Kinderen tot en met 12 jaar kunnen samen onder begeleiding buiten sporten.
• Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand
ertussen.
• Mensen die tot één huishouden horen, hoeven onderling geen afstand te houden. Maar ook hier geldt: ga zoveel mogelijk
alleen op pad en houd 1,5 meter afstand tot anderen buiten het gezin/huishouden. Onder een huishouden verstaan we echtgenoten, geregistreerde partners of andere levensgezellen en ouders, grootouders en kinderen, voor zover zij op één adres
wonen. Woongroepen, tehuizen en studentenhuizen vormen dus niet één huishouden.
Hoe weet ik waar een verbod op groepsvorming geldt?
Houd hiervoor de berichtgeving van uw gemeente in de gaten of benader het gemeenteloket in uw vestigingsplaats.
Wordt er gehandhaafd op dit samenscholingsverbod?
Ja. Tegen groepen die niet de 1,5 meter afstand tot elkaar houden, kan worden opgetreden (gezinnen/huishoudens en jonge
kinderen uitgezonderd). De boete voor meerderjarigen is vastgesteld op € 390, voor minderjarigen is de geldboete € 95. Voor
organisatoren van samenkomsten of evenementen en voor bedrijven kan de boete oplopen tot € 4.350.
De steller namens het hoofdbestuur
Albert Zomer
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