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Versie 8 van de FAQ is verschenen na de aankondiging van de maatregelen op dinsdag 21/4. Op het 

moment van samenstellen kunnen we niet compleet overzien wat de gevolgen zijn voor de 

zwemsport.  

 

 

Bondsbureau 

Hoe gaat de KNZB om met de richtlijnen van het RIVM en wat heeft dit voor invloed op de 

bereikbaarheid? 

De KNZB volgt alle adviezen op van het RIVM. Dat betekent dat alle medewerkers vanaf 12 maart 

tot en met 19 mei verplicht zijn om thuis te werken. Dit mag echter niet ten koste gaan van de 

bereikbaarheid en daarom kunt u ons gewoon bereiken op de bekende mailadressen en 

telefoonnummers, die ook op de site zijn te vinden. 

 

Verenigingen en competitiezaken 

Hoe zit dat met onze ALV, mogen we deze via mail/digitaal doen? 

https://nocnsf.nl/sportdeelname/onze-diensten/advies-over-organiseren-algemene-vergadering-

tijdens-de-coronacrisis  

 

Moeten we als vereniging contributie blijven incasseren? 
Als gezamenlijke sportbonden 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 om in overleg te gaan 

met jouw eigen leden en de contributie gewoon te innen. De hoogte is ook door de leden zelf 

vastgesteld. De kosten lopen bovendien door, of zijn zelfs hoger. Door met elkaar zaken zoveel 

mogelijk ‘normaal’ te houden, voorkomen we, voor zover mogelijk, problemen in de keten die we 

met elkaar in de sport vormen. Zo tonen we solidariteit naar elkaar en zorgen we er gezamenlijk 

voor dat de sport door deze moeilijke situatie heen komt. 
  
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. 
  
Blijft de KNZB de contributie incasseren bij verenigingen? 
Nederland verkeert momenteel in een ongekend, uitzonderlijke situatie. Als gezamenlijke 

sportbonden 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 blijft de KNZB de contributie bij verenigingen 

incasseren. Ook voor de KNZB lopen de kosten door, of zijn zelfs hoger. Door met elkaar zaken 

zoveel mogelijk ‘normaal’ te houden, voorkomen we, voor zover mogelijk, problemen in de keten die 

we met elkaar in de sport vormen. Zo tonen we solidariteit naar elkaar en zorgen we er gezamenlijk 

voor dat de sport door deze moeilijke situatie heen komt. 
  
Mag de verhuurder van het zwembad kosten voor bad huur in rekening brengen wanneer 

zij gesloten zijn? 
Vanwege de unieke situatie waar Nederland zich in bevindt, is dit vaak niet geregeld in de 

overeenkomst met de verhuurder. De zwembaden zijn immers op last van de overheid gesloten en 

hebben het op dit moment ook niet gemakkelijk. Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) heeft 

gemeenten en verhuurders verzocht om de huur wel in rekening te brengen, alleen niet op dit 

moment te innen en verenigingen uitstel van betaling te verlenen. 
De reden dat het advies is om het wel in rekening te brengen, heeft te maken met 

compensatieregelingen waar over gesproken wordt en het duiden van het bedrag waar het over 

gaat.  

https://nocnsf.nl/sportdeelname/onze-diensten/advies-over-organiseren-algemene-vergadering-tijdens-de-coronacrisis
https://nocnsf.nl/sportdeelname/onze-diensten/advies-over-organiseren-algemene-vergadering-tijdens-de-coronacrisis


 

FAQ coronavirus en KNZB  
versie 8, 22 april 2020 – 14:30 
 

12 
 

  
Wanneer de verhuurder het bedrag niet alleen in rekening brengt, maar ook daadwerkelijk gaat 

innen en geen uitstel wil verlenen, vragen wij om dit bij ons te melden. Op die manier kunnen wij in 

contact treden met VSG en hier actie op ondernemen. Dit graag aangeven bij de accountmanager. 
 

Wat voor gevolgen hebben de nieuwe maatregelen op het openwaterseizoen? 

Tot gevolg heeft het dat er tot en met augustus ook geen OW-wedstrijden georganiseerd kunnen 

worden. Ook de ONK Open Water en de NK Marathon zijn afgelast. 

 

Waar kunnen we als vereniging terecht wanneer we zelf te maken krijgen met een verlies 

binnen de vereniging? 

Mocht er binnen of rond onze verenigingen iemand als gevolg van het coronavirus op de 

intensivecare-afdeling van een ziekenhuis worden opgenomen of zelfs komen te overlijden, 

Slachtofferhulp Nederland staat ook in deze periode voor iedereen klaar. Klik hier voor tips en 

bereikbaarheid van Slachtofferhulp Nederland: https://www.slachtofferhulp.nl/coronavirus-covid-19/ 
 

Accomodatiezaken 

Team accommodaties van NOC*NSF heeft samen met de Vereniging Sport en Gemeente een FAQ 

opgeleverd aangaande accommodaties. De complete FAQ vind je HIER.  

 

Events 

Ik had een kaartje gekocht voor het OKT-waterpolo in Rotterdam. Blijven mijn kaartjes 

geldig? 

Het OKT zal worden verplaatst naar een nieuw periode. De kaarten vanuit maart blijven geldig voor 

dit aanstaande OKT. De datum wordt in samenspraak met FINA vastgesteld.  

 

Activiteiten KNZB 

Mijnzwemcoach 

De cursussen van Mijnzwemcoach zullen tot 20 mei ook niet doorgaan. We staan nauw in contact 

met alle zwembadmanagers en trainers, zodat we komende tijd een protocol kunnen ontwikkelen 

voor als we straks wel weer mogen zwemmen. Leden van Mijnzwemcoach worden via de mail op de 

hoogte gehouden met aanvullende informatie. 

 

Mijnzwemcoach en borstcrawlcursussen 

Worden de lessen van de borstcrawlcursus op een ander moment ingehaald of kan ik mijn 

geld terugkrijgen voor de gemiste lessen? 

Hier kunnen wij nog geen antwoord op geven. Dit is afhankelijk van verschillende factoren die we zo 

snel mogelijk in kaart proberen te brengen. 

 

Wordt de clinic op een ander moment ingehaald of kan ik mijn geld terugkrijgen voor de 

gemiste clinic? 

Hier kunnen wij nog geen antwoord op geven. Dit is afhankelijk van verschillende factoren die we zo 

snel mogelijk in kaart proberen te brengen. 

 

 
Nb. Vanuit de sportbranche heeft NOC*NSF een overkoepelende FAQ opgesteld: https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport  
 

https://www.slachtofferhulp.nl/coronavirus-covid-19/
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsportengemeenten.nl%2Fqa-coronavirus-sport%2F&data=02%7C01%7Ccommunicatie%40knzb.nl%7Cc3fb363668ce47bcb09f08d7d162a1e9%7Cc0222992a2b64efb94e14812cd2cf4e3%7C0%7C0%7C637208093877293496&sdata=jKo1j4sQl1RF5DYuJl53oEKV1iMJ%2FtCKrL7%2B9KE%2FuwM%3D&reserved=0
https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport

