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Update coronacrisis
Hierbij ontvangt u nieuwe informatie in verband met de coronacrisis. De vorige mailing die u van
ons ontvangen hebt was van 3 april 2020.
Informatie vanuit NOC*NSF
 NOC*NSF heeft een checklist voor verenigingen opgesteld. Het gaat om een
totaaloverzicht voor sportclubs (en verenigingsondersteuners) waar allemaal aan gedacht
moet worden, nu de club stil staat door de Coronacrisis. Wij hebben de checklist in een
aparte bijlage bijgevoegd en u vindt deze hier online https://nocnsf.nl/checklistcoronavirus-sportverenigingen
 Voor verenigingen is spoedwetgeving aangaande het houden van digitale vergadering in
de maak. Dit is relevant voor verenigingen die jaarlijks een algemene vergadering moeten
houden. Vrijdag 3 april jl. heeft de ministerraad ingestemd met het ingediende
wetsvoorstel. Het wetsvoorstel is naar de Raad van State gezonden voor advies. De tekst
van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij
indiening bij de Tweede Kamer. Zodra de wet gepasseerd is, laat NOC*NSF dit weten en
zullen wij u informeren.
U vindt hier de meest recente informatie van NOC*NSF over het houden van een digitale
vergadering: https://nocnsf.nl/sportdeelname/onze-diensten/advies-over-organiserenalgemene-vergadering-tijdens-de-coronacrisis
Let op: op dit moment is het formeel nog niet mogelijk om digitaal besluiten te nemen in
een AV, tenzij dit reeds in de statuten van de vereniging benoemd is.
 Om voorzichtige stappen te kunnen zetten voor het geval dat dat de sport met
inachtneming van de overheidsregels ergens na 28 april (deels) weer open mag gaan.,
heeft NOC*NSF een Team aangemaakt ‘de 1,5 meter samenleving’ waar alle sportbonden
gevraagd wordt om virtueel aan bij te dragen. Ook de KNSB is vertegenwoordigd in deze
groep.
KNSB
Op 21 april aanstaande wordt bekend welk scenario het kabinet voor na 28 april voor ogen heeft.
Het kabinet kan er voor kiezen alle (of een aantal) maatregelen weer een aantal weken te
verlengen. Het is nog niet bekend met welke beperkingen rekening moet worden gehouden,
behalve de 1,5 meter.
Vanuit de KNSB werken we aan een protocol waarin we zullen aangeven onder welke
voorwaarden schaakpartijen en -wedstrijden weer plaats kunnen vinden, uiteraard met in
achtneming van de dan geldende beperkende overheidsmaatregelen. De verwachting is dat dit
protocol kort voor 28 april beschikbaar komt.
Tot slot willen we u graag bedanken voor de respons op onze oproep om mee te werken aan het
onderzoek van het Mulier instituut. Ongeveer 100 schaakverenigingen hebben aan dit onderzoek
meegewerkt, dat is een hele hoge respons waar de onderzoekers erg blij mee waren.
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