FAQ coronavirus en KNZB
versie 7, 31 maart 2020 – 20:30

Noot: Gewijzigde FAQ’s zijn gelabeld versie#. Wanneer we een update hebben op de overige vragen
zal deze FAQ weer worden voorzien van een update.
Bondsbureau
Hoe gaat de KNZB om met de richtlijnen van het RIVM en wat heeft dit voor invloed op de
bereikbaarheid?
v7 De KNZB volgt alle adviezen op van het RIVM. Dat betekent dat alle medewerkers vanaf 12
maart tot en met 28 april 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
Wij willen als club trainingen gewoon door laten gaan. Mag dat?
Als KNZB volgen we het advies van NOC*NSF om alle andere clubbijeenkomsten zoals trainingen,
overleggen, vergaderingen en vieringen af te gelasten.
Hoe zit dat met onze ALV, mogen we deze via mail/digitaal doen?
Het is wettelijk niet toegestaan om een ALV uitsluitend digitaal te organiseren. Zie het artikel van
mr. Jelle Terpstra op de website van de Nederlandse Associatie: artikel van DNA
Gaat mijn wedstrijd door, want er doen minder dan 100 mensen mee?
v7 Nee, we hebben als KNZB alle wedstrijdactiviteiten tot en met het einde van de competitie/begin
zomervakantie geannuleerd. Het gaat niet alleen om deelnemers, maar ook om de gezondheid van
vrijwilligers, bezoekers en zwembadmedewerkers. Dit geldt voor alle disciplines.
Voor het paasweekend komt de KNZB met een uitgebreider statement met betrekking tot de
afwikkeling van de competities binnen alle wedstrijddisciplines.
Via de webkalender krijgen we meldingen dat uitslagen van wedstrijden te laat zijn
aangeboden, op straffe van een administratieve heffing. Hoe wordt daar mee omgegaan?
De KNZB zal geen administratieve heffingen toepassen over de periode waarop we adviseren om
geen wedstrijden te organiseren. Het beste is dat u uw wedstrijd annuleert in de webkalender, dan
vervallen ook de automatische e-mailberichten. Wij hebben tevens onze systeembeheerders
gevraagd of zij dit in één keer voor alle wedstrijden in de adviesperiode kunnen doen.
Ik heb namens de vereniging een of meerdere dagstartvergunningen aangevraagd voor
wedstrijden die nu zijn komen te vervallen; kunnen die kosteloos geannuleerd worden?
Ja dit kan. Via Sportlink kunt u de dagstartvergunning, zo lang de wedstrijddatum nog niet is
verstreken, kosteloos terugtrekken. Als de beoogde wedstrijddatum wel in het verleden ligt, neem
dan even contact op met de KNZB, afdeling Sport.
Wat heeft de afgelasting voor invloed op de competities van de KNZB? Hoe zullen deze
worden vervolgd?
v7 De KNZB houdt nauwgezet de ontwikkelingen rondom het coronavirus in de gaten en zal op basis
van deze ontwikkelingen kiezen voor een nader te bepalen scenario. Zeker is dat de competitie
2019/2020 tot zijn einde is gekomen. Uitspraken over de afwikkeling volgen voor het paasweekend.
Voor welke zwemwedstrijden hebben de nieuwe maatregelen (23/3) gevolgen?
Vanuit de KNZB hebben we in ieder geval alle zwemwedstrijden tot en met 1 juni geannuleerd. Dat
betekent geen ONMK, geen Regiokampioenschappen, geen Minioren wedstrijden meer en geen
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inhaalwedstrijden ten behoeve van de zwemcompetitie. Ook lokale wedstrijden kunnen tot en met 1
juni geen doorgang vinden.
Dit heeft als gevolg dat de voorbereiding en plaatsing voor de Regio Minioren Finales, de NJJK en de
ONK verre van optimaal is. De KNZB heeft dan ook besloten om ook deze wedstrijden te annuleren.
Vooralsnog gaat het Open Water seizoen wel medio juni van start. Momenteel wordt er intern
overlegd over hoe we de zwemcompetitie op een passende manier afronden.
Door het uitvallen van wedstrijden ben ik bang dat ik niet op tijd mijn twee limieten kan
halen voor de Synchro Beat. Hoe wordt hier mee omgegaan?
Zodra er meer duidelijkheid is over wanneer de activiteiten weer opgestart kunnen worden, worden
de bepalingen voor de Synchro Beat opgesteld. Bij het opstellen hiervan zullen we zo goed als
mogelijk rekening proberen te houden met uitgevallen wedstrijden.
Gaat het NJK synchroonzwemmen op 4 april door?
Het NJK-synchroonzwemmen stond oorspronkelijk gepland op zaterdag 4 april. Ervan uitgaande dat
verenigingen gehoor geven aan het advies om geen verenigingsactiviteiten te organiseren, is het
voor sporters, coaches en de organisatie niet mogelijk een gedegen voorbereiding te treffen voor het
NJK. Om deze reden heeft de KNZB besloten om het geplande NJK synchroonzwemmen op zaterdag
4 april 2020 in Zwolle uit te stellen tot een later te bepalen moment.
Wat voor invloed heeft het coronavirus op de NK 5000, de Ranomi Cup en de Nationale
Arena Club Meet (NACM)?
De Side-events van de Swim Cup Den Haag en het OKT zwemmen in Eindhoven komen te vervallen.
Samen met de gemeente Den Haag wordt wel gekeken naar een nieuwe datum voor de Ranomi Cup
en de NACM. De ploegen die zich plaatsen voor de NACM worden daarover geïnformeerd. De NK
5000m komt in zijn geheel te vervallen.
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.
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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.
Het is verstandig om goed bij te houden waar u nu voor betaald terwijl u er geen gebruik van kan
maken. Mochten er acute liquiditeitsproblemen zijn ga dan vooral het gesprek aan met de
verhuurder of mogelijk uitstel verleend kan worden.
Daarom raadt de KNZB-verenigingen aan om lokaal met de verhuurder in gesprek te gaan. Het
advies hierbij is dat we gezamenlijk uit deze moeilijke situatie moeten zien te komen en 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 komen we
gezamenlijk door deze periode heen.
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.
Opleidingen en officials
Hoe wordt er omgegaan met officialcursussen?
Voor de officialcursussen geldt dat hetzelfde advies van toepassing is, welke de KNZB ook heeft
uitgevaardigd voor andere activiteiten.
Tuchtzaken
Ik heb zojuist een uitspraak ontvangen voor een schorsing met ingangsdatum vanaf
vandaag, maar er zijn voorlopig geen wedstrijden. Wanneer gaat mijn schorsing in?
De schorsing gaat in op het moment dat het team waarin je staat opgegeven in de teamopgave van
de vereniging de eerste wedstrijd weer speelt.
Ik heb een lopende schorsing. Wanneer mag ik dan weer spelen?
De schorsing gaat weer verder vanaf het moment dat het team waarin je staat opgegeven in de
teamopgave van de vereniging de eerste wedstrijd weer speelt.
Ik wil in beroep tegen mijn uitspraak. Binnen welke termijn moet ik dat doen?
De reactietermijn blijft onveranderd. De reactietermijn is binnen 5 werkdagen na ontvangst van de
uitspraak en geldt alleen voor tuchtzaken waartegen je in beroep kunt gaan.
Events
Ik had een kaartje gekocht voor Swim Cup Den Haag, krijg ik mijn geld terug?
Iedereen die een kaartje heeft gekocht voor de Swim Cup in Den Haag ontvangt persoonlijk bericht
van de KNZB. Gezien de bijzondere situatie die is ontstaan, zal de KNZB aangekochte kaarten
volledig restitueren. In de komende dagen zal dit gebeuren.
Ik had een kaartje gekocht voor de OKT zwemmen in Eindhoven, krijg ik mijn geld terug?
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Iedereen die een kaartje heeft gekocht voor de OKT zwemmen in Eindhoven, ontvangt persoonlijk
bericht van de KNZB. Gezien de bijzondere situatie die is ontstaan, zal de KNZB aangekochte
kaarten volledig restitueren. In de komende dagen zal dit gebeuren.
Ik had een kaartje gekocht voor de World League in Dordrecht, krijg ik mijn geld terug?
Iedereen die een kaartje heeft gekocht voor de World Leaguewedstrijd in Dordrecht ontvangt
persoonlijk bericht van de KNZB. Gezien de bijzondere situatie die is ontstaan, zal de KNZB
aangekochte kaarten volledig restitueren. In de komende dagen zal dit gebeuren.
Ik had een kaartje gekocht voor het OKT waterpolo in Rotterdam. Blijven mijn kaartjes
geldig?
Iedereen die een kaartje heeft gekocht voor het OKT Waterpolo in Rotterdam ontvangt persoonlijk
bericht van de KNZB. Gezien de bijzondere situatie die is ontstaan, zal de KNZB aangekochte
kaarten volledig restitueren. In de komende dagen zal dit gebeuren.
Activiteiten KNZB
Ik organiseer als vereniging, ondernemer en/of zwembad SuperSpetters zwemlessen.
Vallen deze onder het aanbod waarvoor de KNZB adviseert om deze af te gelasten?
Wij adviseren om het volledige productaanbod dat wordt aangeboden onder de vlag van de KNZB af
te gelasten. Dit geldt dus ook voor de zwemlesmethode SuperSpetters. Wij nemen hierin het advies
over van NOC*NSF en het RIVM.
Gaat mijn zwemles wel door?
Wij adviseren om het volledige productaanbod dat wordt aangeboden onder de vlag van de KNZB af
te gelasten. Dat geldt ook voor het product SuperSpetters. Voor alle overige diploma’s en
zwemlesmethodieken geldt: controleer de berichtgeving van je lokale zwembad en de
zwemlesaanbieder.
Is de KNZB – en daarmee de betrokken ondernemers/verenigingen, etc. - verzekerd voor
de kosten die door het coronavirus en het betreffende advies door de KNZB worden
gemaakt?
De financiële consequenties worden op dit moment in kaart gebracht.
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.
Gaan de cursussen in april wel van start?
Nee. Alle groepsactiviteiten tot en met juni zijn door verscherpte maatregelen verboden. Om die
reden vinden er ook geen cursussen plaats in april.
Kunnen we nog wel vrij zwemmen in het zwembad?
Dat is per zwembad verschillend, kijk hiervoor op de website van jouw zwembad.
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Nb. Vanuit de sportbranche heeft NOC*NSF een overkoepelende FAQ opgesteld: https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport
Nb2. Er zijn twee documenten beschikbaar vanuit de Rijksoverheid: Document 1 en Document 2
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