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Laatste maatregelen Rijksoverheid inzake 
bestrijding Corona virus 2 
 
Bij het VNM komen steeds meer vragen binnen van besturen van participanten van het VNM 
over wel of niet toegang verlenen tot het verenigingsterrein.  
 
Om duidelijk te krijgen wat de positie is van de besturen van de watersportverenigingen in 
relatie tot de aangescherpte corona maatregelen van 23 maart is contact opgenomen met de 
veiligheidsregio ZHZ. 
In alle veiligheidsregio’s geldt een noodverordening. De ene veiligheidsregio kan wat andere 
verordeningen hebben dan de andere maar landelijk geldt in alle noodverordeningen de 
algemene regel, een groep van 3 of meer personen is verboden wanneer zij geen 1,5 meter 
afstand houden.  
 
Dat geldt op het terrein op het eigen schip en zelfs in de eigen achtertuin. 
 
Het is niet noodzakelijk het verenigingsterrein af te sluiten wel dient het bestuur maatregelen 
te nemen die voldoen aan de algemene regels. Zoals het afsluiten van het clubhuis/kantine 
overal posters ophangen met daarop vermeld de maatregelen. 
Worden door de leden van de vereniging de regels overtreden en dat wordt geconstateerd 
door een opsporingsambtenaar dan worden in de eerste plaats de overtreders aangesproken 
en daarna het bestuur. 
 
Indien een bestuur nalaat maatregelen te nemen en/of de leden negeren blijvend de 
maatregelen dan kan het gehele terrein worden gesloten. Dat hoeft niet per se de 
burgemeester te zijn, constatering door een opsporingsambtenaar is voldoende.  Ook boetes 
kunnen worden opgelegd. 
Bij veel watersportverenigingen die schepen op de wal in winterstalling hebben is het te 
water laten van die schepen een groepsgebeuren. Zo gauw daarbij de algemene regels (3 of 
meer personen en geen 1,5 meter afstand) in het gedrang komen is het niet toegestaan de 
schepen te water te laten.  
 
Indien een bestuur constateert dat de leden de regels negeren en ook niet reageren op 
aanwijzingen van het bestuur, dan kan het bestuur overwegen de assistentie in te roepen 
van een opsporingsambtenaar. 
In de bijlagen een voorbeeld van een poster die het bestuur kan gebruiken om aan de leden 
die regels duidelijk te maken. 
 
Maar bovenal geldt: gebruik het gezond verstand. Negeren van de maatregelen kan 
mensenlevens kosten. 
Het bestuur van het VNM hoopt dat de besturen van de participanten hiermee voldoende zijn 
geïnformeerd. 
Zijn  er toch nog zaken niet duidelijk neem dan contact op met de gemeente waarin uw 
vereniging is gevestigd.  
 
De situatie omtrent het Coronavirus verandert per uur het is daarom verstandig de 
overheidsberichten op de diverse websites te volgen. Het bovenstaande kan al weer 
achterhaald zijn door de actualiteit.                   

 
                                                       


