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6 april 2020 

Coronavirus 

De Nederlandse regering houdt ons op de hoogte over de ontwikkelingen en de maatregelen 

rondom het coronavirus. Op 23 maart zijn de maatregelen ter bestrijding van de 

verspreiding van het coronavirus aangescherpt en op 31 maart zijn ze verlengd t/m 28 april.  

Het verbod op evenementen met een vergunnings- en meldingsplicht blijft van kracht tot 1 

juni. 

Wij kunnen voorstellen dat u, bestuur/leden van een vereniging, met veel vragen zit. Naar 

aanleiding van deze maatregelen hebben wij een overzicht gemaakt van de meest gestelde 

vragen. Dit overzicht wordt regelmatig geactualiseerd.  

 

< VEELGESTELDE VRAGEN > 

 

 Hoe gaat de KNKB om met de richtlijnen van het RIVM en het NOC*NSF en wat heeft dit 

voor invloed op de bereikbaarheid?  

De KNKB volgt alle adviezen op van het RIVM en NOC*NSF. De voordeur van het bondsbureau is 

gesloten. Op afspraak kunnen zaken gebracht of gehaald worden. We werken wel gewoon door 

(telefonisch en via e-mail bereikbaar), waarbij wij onderlinge afspraken hebben gemaakt over 

gepaste afstand en inachtneming van hygiënische maatregelen en de mogelijkheid van thuiswerken. 

Bij vragen kun je mailen naar info@knkb.nl of bellen naar 0517-745100. 

 Tot wanneer zijn de trainingen en wedstrijden afgelast?  

Maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het 

coronavirus en op dinsdag 31 maart is bekend geworden dat sportclubs/verenigingen hun deuren 

nog dicht dienen te houden tot en met dinsdag 28 april.  

Deze maatregelen houden in dat sportclubs geen trainingen, oefenwedstrijden of andere 

bijeenkomsten kunnen organiseren. Nederland heeft iedereen nodig in de aanpak tegen het 

coronavirus.  

Het advies van de KNKB is om tot 1 juni geen georganiseerde sportactiviteiten plaats te laten vinden, 

ook niet in kleine groepen. Dit advies willen wij graag meegeven aan alle verenigingen, federaties, 

kaatsscholen en overige partijen die actief zijn in de kaatssport. Hierover is op 27 maart jl. een brief 

via mail gestuurd naar alle betrokken partijen.  

mailto:info@knkb.nl
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/03/24/aanvullende-maatregelen-23-maart


 Als we als vereniging besluiten om toch een aantal verenigingsactiviteiten door te laten 

gaan, hoe zit het dan met onze aansprakelijkheid? 

Het door laten gaan van verenigingsactiviteiten kan gevolgen hebben voor de aansprakelijkheid 
gezien het overheidsbesluit dat er nu ligt. Je hebt als vereniging recht op onbeperkt juridisch advies 
en toegang tot de juridische kennisbank van DAS. DAS heeft een FAQ over het coronavirus geplaatst, 
maar je kunt ook rechtstreeks contact met DAS opnemen. 

 Kunnen 1-op-1 trainingen wel door blijven gaan? 

Nee, t/m 28 april mogen er geen georganiseerde activiteiten plaatsvinden en moeten sociale 
contacten zo veel mogelijk worden vermeden. Dit geldt dus ook voor individuele trainingen. 

 Mogen we op de vereniging samenkomen? 

Samenkomsten waar een vergunning voor verplicht is, zijn tot 1 juni verboden. Het sluiten van 

sportclubs en sportvoorzieningen geldt tot en met 28 april. In de week voor 28 april wordt besloten 

over het al dan niet verlengen van de maatregel om sportclubs te sluiten. 

 Waarom is het belangrijk dat trainingen, wedstrijden en andere evenementen worden 

afgelast? 

Bij trainingen, wedstrijden en evenementen komen (veel) mensen bij elkaar en zijn er (veel) mensen 

dicht bij elkaar. Virussen kunnen zich in dat soort situaties gemakkelijker verspreiden. Het advies is 

daarom om sociale contacten zoveel mogelijk te vermijden. 

 Mogen vrijwilligers en externe partijen op het park komen om veld/baanonderhoud te 

doen?  

Het uitgangspunt is dat ook sportaccommodaties gesloten zijn tot en met 28 april 2020. Ook indien 

dit niet specifiek in de ter plaatse geldende noodverordening is opgenomen is dit het uitgangspunt, 

omdat dit bijdraagt aan het doel van de aanwijzing van de ministers en de noodverordeningen. Dit 

betekent dat deze in principe ook niet mogen worden betreden voor onderhoud, omdat dit de kans 

op verspreiding van het coronavirus vergroot. Hierop zijn wel uitzonderingen denkbaar. Het is 

belangrijk om te allen tijde de maatregelen van het RIVM in acht te nemen.   

 Wij adviseren u om regulier onderhoud, keuringen etc. uitsluitend te doen op basis van overleg met 

de burgemeester/voorzitter veiligheidsregio van uw gemeente vanwege bestuursrechtelijke en 

strafrechtelijke handhaving.   

Sportaanbieders adviseren we om contact op te nemen met de gemeentelijke contactpersoon dan 

wel het lokale sportbedrijf. Vraag alleen toestemming voor strikt noodzakelijk veld/baanonderhoud 

en essentiële werkzaamheden om schade aan de velden/banen te voorkomen.   

 Is de sportclub na het sluiten van de accommodatie nog verantwoordelijk voor mensen die 

het terrein betreden om te sporten? En moet de club dit handhaven? 

Alle sportinrichtingen, zoals sportvelden en andere sportaccommodaties, zijn gesloten. Van de 

beheerder/eigenaar/exploitant wordt in principe verwacht dat zij de sportinrichting en de daarbij 

horende hekken en deuren op slot doen. Het kan zinvol zijn (in overleg met de 

beheerder/eigenaar/exploitant van de sportinrichting) om een waarschuwingsbord op te hangen bij 

de toegangspoort met de mededeling dat de sportinrichting is gesloten i.v.m. het coronavirus. 

https://www.das.nl/


Het is aan te raden om attributen zoals doelen, netten of korven op te bergen en eigen leden te 

informeren over het verbod om de sportinrichting te betreden. Bij het zien van betreders kan de club 

de veiligheidsregio informeren, maar normaliter hoeft een sportvereniging dit zelf niet actief te 

controleren. 

Als mensen daarna - ondanks de sluiting - alsnog gebruikmaken van de sportinrichting kan de 

veiligheidsregio hiertegen handhaven. Tegen iedereen die handelt in strijd met de maatregelen kan 

handhavend worden opgetreden.” 

De Vereniging Sport en Gemeenten heeft over dit topic een uitgebreide FAQ samengesteld. 

 Ik wil graag met vrienden of bekenden samen sporten in de buitenlucht. Op welke manier 

kan dat veilig? 

Hiervoor geldt in principe dezelfde eenvoudige richtlijn als voor al het andere sociale contact: houd 

minimaal 1,5 meter afstand en blijf binnen wanneer je last hebt van neusverkoudheid, loopneus, 

niezen, keelpijn en hoesten of verhoging of koorts.  

Op rijksoverheid.nl is (dd 29 maart 2020) te lezen: “Groepsvorming (al dan niet toevallig) in de 

publieke ruimte wordt verboden. Onder een groep verstaat het kabinet drie of meer personen die 

daarbij geen afstand van 1,5 m houden. Er is geen sprake van groepsvorming als het gaat om 

personen die een gezamenlijk huishouden vormen. Er is ook geen sprake van groepsvorming als 

kinderen tot en met 12 jaar samenspelen onder toezicht van een of meer ouders of voogden. Mits de 

ouders en/of voogden onderling 1,5 m afstand bewaren.” 

Houd er rekening mee dat de burgemeester van je gemeente bepaalde publieke gebieden als 

verboden gebieden kan hebben verklaard. Raadpleeg daarom altijd de site van je gemeente en zo 

nodig ook de noodverordening die in jouw gemeente van kracht is. Tot slot, zoek geen risico’s op 

waardoor je bent aangewezen op medische hulp (bijvoorbeeld door een ongeval). En als je in een 

risicogroep valt zoals ouderen, moet je zoveel mogelijk sociaal contact vermijden. 

 Kan mijn vereniging een tegemoetkoming ontvangen voor gemiste inkomsten vanwege de 

coronacrisis?  

Sportverenigingen en ondernemers in de sport kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep op 

doen op het Noodloket van het ministerie van Economische Zaken. Zij ontvangen dan een eenmalige 

tegemoetkoming van 4.000 euro. Voor kaatsverenigingen zal het lastig zijn hiervoor in aanmerking te 

komen. Er wordt o.a. op basis van KVK SBI-code gekeken welke ondernemingen een beroep op de 

regeling kunnen doen. Verder is het een vereiste dat er een eigen fysieke locatie is, bijvoorbeeld een 

sportkantine. Ook moet de te verwachten omzetdaling voor de periode 16 maart 2020 t/m 15 juni 

2020 ten minste €4.000 zijn, net als de te verwachten vaste lasten in dezelfde periode. 

Aanvragen kunnen vanaf vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020 worden ingediend via 

www.rvo.nl/tegemoetkomingcorona. Hier vindt u ook meer informatie over de voorwaarden. 

 Onze binnen accommodatie hebben wij gesloten, mogen we wel buiten trainen als we 
voldoende afstand houden? 

De KNKB steunt de maatregelen van het kabinet. Het is dus niet toegestaan om t/m 28 april 
georganiseerde activiteiten te organiseren. Ook niet buiten. De KNKB adviseert in deze om dit tot 1 
juni te handhaven.  

https://sportengemeenten.nl/qa-coronavirus-sport/
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/24/aanvullende-maatregelen-23-maart
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/vastgestelde-sbi-codes
http://www.rvo.nl/tegemoetkomingcorona
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/15/aanvullende-maatregelen-onderwijs-horeca-sport


 Wordt er voorafgaand aan het kaatsseizoen nog een AV (Algemene Ledenvergadering 
georganiseerd? 

Ja. De KNKB blijft voornemens om de afgelaste Algemene Vergadering voorafgaand aan de start van 
het seizoen te houden. Uiteraard houden wij een ieder op de hoogte. 

 De start van het kaatsseizoen wordt opgeschort tot 20 juni. Wat gebeurt er met de reeds 
ingeplande wedstrijden? 

Alle ingeplande wedstrijden voor 20 juni komen te vervallen. Met deze opschorting wil de bond 
enerzijds duidelijkheid verschaffen en anderzijds ruimte en tijd creëren om een eventuele start van 
het kaatsseizoen bestuurlijk, organisatorisch en sportief mogelijk te maken.  

De KNKB wil de wedstrijden vanaf 20 juni laten verkaatsen zoals gepland. Dit betekent dat de 
geplande NK’s op de geplande dag in de wedstrijdagenda blijven staan.  

Voor de rankingklassen (hoofdklasse, 1e klasse en 2e klasse) wordt nog gekeken naar het omzetten 
van enkele door-elkaar-loten-wedstrijden naar vrije formatie, dit i.v.m. de ranking in aanloop naar de 
PC.  

 Kunnen er na 15 april nog aanvragen voor het eenlingenbeleid worden gedaan? 

Ja, de einddatum voor het indienen van aanvragen binnen het eenlingenbeleid wordt opgeschoven. 
Tijdens de nog in te halen AV zullen besluiten genomen worden die het eenlingenbeleid raken. De 
uiterste datum voor het indienen van een aanvraag zal daarom komen te liggen na de AV, uiteraard 
wel voor aanvang van de eerste wedstrijd.  

 Worden de gemeentelijke en provinciale schoolkaatskampioenschappen nog verkaatst? 

Nee. Deze kunnen in mei en begin juni niet verkaatst worden en zullen niet ingehaald worden. 

 Kunnen we voor de eerste wedstrijd onze nieuwe handschoen nog laten keuren? 

Ja. Er is in ieder geval op 8 juni een keuringsavond. Hier komt mogelijk nog een keuringsavond bij 
tussen 1 juni en 20 juni. 

 Gaat het WK Kaatsen in België dit jaar wel door? 

Nee. De organisatie en de internationale kaatsbond heeft besloten het WK te verplaatsen naar 2021.  

 Moeten we als vereniging de trainers doorbetalen? 

Werkgeversorganisatie Netwerk in de Sport zegt hierover het volgende. Als het gaat om trainers in 
loondienst is de club als werkgever in beginsel gehouden het loon door te betalen. Een werknemer 
kan ook niet worden verplicht om verlof op te nemen. Wel kunnen eventueel afspraken worden 
gemaakt over alternatieve werkzaamheden (bijv. voorbereiding nieuw seizoen, administratie etc.). 
Als een werkgever dit niet kan of wil dan wordt dat gerekend tot het ondernemersrisico. Ben je als 
club aangesloten bij Netwerk in de sport, volg dan hun berichtgeving over de Noodmaatregel 
Overbrugging Werkbehoud. Ben je dat niet, kijk dan op de website van het UWV.  

https://www.uwv.nl/werkgevers/actueel/noodfonds-overbrugging-werkgelegenheid-now.aspx


Een vrijwilligersvergoeding kan alleen aan trainers worden toegekend als er daadwerkelijk 
werkzaamheden op vrijwillige basis zijn verricht. Het is een gunst en geen recht. 

In het geval van een oproepcontract geldt wettelijk en onder de cao sportverenigingen dat vier dagen 
voor aanvang van de werkzaamheden een oproep dient te hebben plaatsgevonden. Gaat het werk na 
deze oproep niet door, dient er wel betaald te worden voor de uren waarvoor de werknemer had 
moeten werken. Als er meer dan vier dagen zit tussen het moment van oproepen en het feitelijk 
verrichten van de werkzaamheden kan de werkgever zijn oproep dus intrekken. Voor meer vragen 
over werkgeverszaken en contracten, zie ook de website van Netwerk in de sport. 

 Moeten we als vereniging contributie blijven incasseren? 

Als gezamenlijke sport nemen we het standpunt in dat we de kosten die we met z’n allen maken, 
zoveel mogelijk met z’n allen dragen. Om die reden adviseren we je vooralsnog de contributie 
gewoon te innen/c.q. niet terug te storten. De kosten lopen door, of zijn zelfs hoger. Wel adviseren 
we je in overleg te gaan met de gemeente of zij iets kunnen betekenen in bijvoorbeeld het niet innen 
of uitstellen van huurgelden en/of ondersteuning bieden bij lokale vraagstukken over het 
coronavirus. Hier een link met algemene informatie over de contributie 

  

http://www.netwerkindesport.nl/
https://sportzaken.pro/verenigingsbestuur/contributiezaken/inning-van-contributie-in-coronatijd/


 Gaan jullie als KNKB de bondscontributie bij de verenigingen blijven innen? 

Ja. We gaan gewoon door met onze dienstverlening waarbij onze eerste focus nu ligt op het zo goed 
en snel als mogelijk beantwoorden van alle vragen omtrent het coronavirus en de gevolgen daarvan 
voor ons aanbod (wedstrijden, opleidingen, etc.). Daarnaast zijn we dagelijks bezig om al het nieuws 
rondom het coronavirus in relatie tot de sport te volgen en zo snel als mogelijk toe te passen binnen 
ons beleid.  

 Hoe zit het met mijn contributiegeld nu ik, als kaats(st)er, niet kan trainen? 

Als Nederlandse sport nemen we het standpunt in dat we de kosten die we met z’n allen maken, 
zoveel mogelijk met z’n allen dragen. Om die reden vragen we je om jouw solidariteit en adviseren 
we je om in contact te blijven en dit te bespreken binnen jouw vereniging.   

 Mijn competitie zou dit voorjaar beginnen, gaat die nu wel starten? 

Er mogen in ieder geval tot en met 28 april geen sportwedstrijden georganiseerd worden. De KNKB 

annuleert al haar activiteiten tot 1 juni en adviseert dit de verenigingen ook te doen. Het 

wedstrijdseizoen wordt uitgesteld tot 20 juni. 

 Hoe zit het met sportevenementen en activiteiten na 28 april, gaan die wel door? 

Voor evenementen met vergunnings- en meldplicht geldt dat die tot in ieder geval 1 juni niet kunnen 

plaatsvinden. 

 

Voor meer informatie over het coronavirus: 

- Website van het RIVM 

- Website van de Rijksoverheid 

- Website van NOC*NSF 

 

Wij hopen door deze vragenlijst de meeste vragen te hebben beantwoordt. Mocht je nog een 

specifieke vraag hebben, dan kan dit middels een mail of een telefoontje naar 0517-745100.  

Uiteraard hopen wij zo snel mogelijk het seizoen te kunnen starten, maar de volksgezondheid staat in 

deze situatie voorop. We hopen dat jullie allemaal nog even geduld hebben zodat een ieder, in wat 

voor vorm dan ook, later in dit jaar weer volop van het kaatsen kunnen genieten.  

Blijf gezond en oant sjen! 

https://www.rivm.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/
https://nocnsf.nl/
mailto:info@knkb.nl


 

 



 


