Update coronamaatregelen augustus 2020
Geldende richtlijnen en handhaving en controle
De coronamaatregelen vragen veel van u. Per 1 juli mogen sportkantines weer open. In het
Protocol verantwoord sporten is aangegeven dat hierbij de richtlijnen uit het protocol van
Koninklijke Horeca Nederland moeten worden gevolgd. Het merendeel van u en uw bezoekers
houdt zich aan de noodzakelijke richtlijnen. Toch zien we dat de naleving van de regels verslapt op
een aantal plaatsen en dat na een lange tijd van daling de besmettingen weer toenemen. Dat kan
ertoe leiden dat meer beperkingen nodig zijn om het virus weer in te dammen. Dat willen we
voorkomen. Daarom brengen we de aangescherpte richtlijnen extra onder uw aandacht en
informeren we u over de controle op en handhaving van de regels.
Het toezicht op de huidige maatregelen wordt strikter. Vanaf komend weekeinde (vanaf zaterdag 8
augustus) zullen de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) strenger controleren, eerder
waarschuwen en als dat nodig is handhaven.
Geldende regels
Graag brengen we onderstaande aangescherpte regels extra onder uw aandacht:










In de kantine en op het terras houden gasten altijd anderhalve meter afstand tot elkaar
(tenzij ze uit één huishouden komen), hebben ze een vaste zitplaats en worden
hygiënemaatregelen nageleefd. De verkeersstromen moeten goed gescheiden blijven.
De grootte van de kantine of het terras bepaalt hoeveel mensen geplaatst kunnen worden
gezien de geldende richtlijnen.
Er dient altijd een reservering en gezondheidscheck plaats te vinden. De reservering kan
voorafgaand aan het bezoek plaatsvinden of ter plaatse (volgens het ‘wait to be seated
principe’).
Het is per 10 augustus verplicht bezoekers te vragen zich te registreren ten behoeve van
bron- en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting. Gasten registreren zich op
vrijwillige basis.
Ook op buitenterrassen heeft iedereen een vaste zitplaats. Onder voorwaarden mogen
buiten ‘kuchschermen’ geplaatst worden als alternatief voor de anderhalve meter afstand.
In grotere zalen of ruimtes is extra aandacht nodig om de verkeersstromen rond
bijvoorbeeld in- en uitgang en sanitaire voorzieningen goed van elkaar te scheiden.

Op www.rijksoverheid.nl/corona en via www.nieuwegein.nl/coronavirus vindt u meer informatie.
Als u hier vragen over heeft, kunt u deze stellen via informatiepuntcorona@nieuwegein.nl.
Met de aanscherping beschermen we de gezondheid van bezoekers, vrijwilligers en personeel en
hopen we te voorkomen dat meer regels en beperkingen in Nieuwegein nodig zijn.

Financiële regeling voor amateursportorganisaties
Amateursportorganisaties zonder winstoogmerk die schade geleden hebben door de maatregelen
ter bestrijding van het coronavirus kunnen een tegemoetkoming ontvangen van het Rijk. Heeft u
20% of meer omzetverlies geleden in de periode 1 maart tot 1 juni 2020 en/of 1 juni tot 1
september 2020? Dan kunt u vanaf 1 september een beroep doen op de TASO.
In totaal is een bedrag van 44,5 miljoen euro beschikbaar. Bij overschrijding van het beschikbare
bedrag voor alle aanvragers, vindt op 5 oktober 2020 een loting plaats. Deze loting vindt plaats
onder alle volledige aanvragen die binnen de termijn zijn ontvangen, de volgorde van aanvragen is
daarbij niet van belang.
De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de doorlopende lasten (niet zijnde
huurverplichtingen).

Voorwaarden
Een amateursportorganisaties komt voor een eenmalige tegemoetkoming in aanmerking als het in
de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 en/of 1 juni tot en met 31 augustus 2020 ten
minste 20% aan omzet heeft verloren. De overige voorwaarden vindt u op de website van het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: https://www.dusi.nl/subsidies/tegemoetkoming-amateursport-covid-19.
Aanvragen en meer informatie
Aanvragen kunnen gedaan worden vanaf 1 september 2020 tot en met 4 oktober 2020. Uiterlijk 1
december 2020 volgt de uitslag op de aanvraag.
Aanvragen kan via de website van het ministerie van VWS: https://www.dusi.nl/subsidies/tegemoetkoming-amateursport-covid-19.
Op de website van het ministerie vindt u ook meer informatie en een informatiefilmpje over de
regeling. Ook vindt u daar contactgegevens voor eventuele vragen.

