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Laatste maatregelen Rijksoverheid inzake
bestrijding Coronavirus
Bij het VNM komen vragen binnen van besturen van participanten van het VNM over
wel of niet toegang verlenen tot het verenigingsterrein, clubhuis en sanitaire
voorzieningen in deze barre tijden. Het bestuur van het VNM begrijpt dat deze
vragen komen. De individuele leden willen aan hun schip werken.
Om duidelijkheid te krijgen hoe hier mee om te gaan is er contact opgenomen met
het RIVM.
Het RIVM stelt dat de het bestuur verantwoordelijk is voor de handhaving van de
maatregelen van de Rijksoverheid.
Het bestuur is niet 24/7 aanwezig en heeft dus geen controle over wat de leden doen
en laten op het terrein van de vereniging (1,5 meter afstand groepsvorming van meer
dan 3 personen enz.)
De Rijksoverheid wil dat per se gehandhaafd zien. Daarom stelt het RIVM laat
niemand toe op het terrein, sluit het terrein af.
Nu is dat makkelijker gezegd dan gedaan als alle leden een sleutel hebben. Als er
geen mogelijkheid is om het terrein af te sluiten, dan is het advies om alle leden te
berichten dat het terrein is afgesloten is en afgesloten dient te blijven. Daarnaast
dient men een grote opvallende brief met de tekst “verboden toegang i.v.m. Corona”
te plaatsen bij alle toegangen. Het bestuur kan dan aantonen dat zij er alles aan
heeft gedaan om de maatregelen van de Rijksoverheid te volgen.
Bedrijven die de maatregelen van de overheid niet handhaven kunnen een boete
opgelegd krijgen van € 4000,00. Dit geldt ook voor verenigingen.
De gemeenten zijn belast met de handhaving van de maatregelen van de
Rijksoverheid en zijn op de hoogte van de lokale situatie.
Het advies van het VNM is ook om in overleg te gaan met de gemeente van de
vestigingsplaats van uw vereniging om te bezien wat de mogelijkheden zijn voor uw
vereniging als het gaat om gebruik van het terrein, sanitaire voorzieningen enz.
gedurende de tijd dat de maatregelen van de Rijksoverheid van kracht zijn.
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Voor alle duidelijkheid, dit geldt in ieder geval tot 6 april. Uiterlijk 6 april wordt er
besloten of deze maatregelen worden verlengd.
Wat tot 1 juni 2020 verboden is zijn alle evenementen. Onder een evenement wordt
verstaan als dat planbaar is en vergunning plichtig. Andere samenkomsten zijn ook
verboden tot 6 april tenzij……… Voor het antwoord hierop verwijst het VNM u naar
de informatie van de Rijksoverheid op de onderstaande link:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vragen-overmaatregelen-en-handhaving
Het bestuur van het VNM hoopt dat voldoende informatie heeft om op gepaste wijze
om te kunnen gaan met de maatregelen van de Rijksoverheid en wenst de besturen
van alle participanten veel wijsheid en sterkte toe.
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