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Nieuwsbrief 16 Sport, cultuur en corona  

 
Nederland gaat weer open  
In de persconferentie van 15 februari 2022 is aangekondigd dat Nederland weer open gaat. Hiervoor 
is een stappenplan aangekondigd waarvan op 25 februari de laatste stap wordt gezet.  
In deze nieuwsbrief wordt aangegeven wat dit vanaf 25 februari betekent voor sport en cultuur .  
 
Maatregelen en versoepelingen vanaf vrijdag 25 februari 
 
 Voor zowel sport als cultuur geldt het volgende: 

- De normale openingstijden gelden weer. 
- Coronatoegangsbewijs is niet meer nodig. 
- 1,5 meter afstand houden is niet meer verplicht. 
- Waar voorheen een vaste zitplaats verplicht was, is dat nu niet meer het geval. 
- Mondkapjes hoeven niet meer gedragen te worden. Alleen in het openbaar vervoer en op 

het vliegveld is het nog wel verplicht. 
- Er geldt geen maximum aantal bezoekers meer. 

 
Het blijft voor iedereen wel verstandig om u nog steeds aan de adviezen te houden die de 
verspreiding van het virus aantoonbaar beperken. Zoals handen wassen, hoesten en niezen in de 
elleboog, geen handen schudden, afstand houden of het dragen van een mondkapje op plekken waar 
het druk is, voldoende frisse lucht, regelmatig een zelftest doen, testen bij klachten en het halen van 
een vaccin of boosterprik. 
 
Nachtclubs, discotheken, festivals en evenementen open 
Dat betekent dus dat ook de grote nachtclubs, discotheken, festivals en evenementen weer 
onbeperkt opengaan. Op plekken binnen waar meer dan 500 mensen bij elkaar komen en hier geen 
vaste zitplaats hebben, bijvoorbeeld in de nachthoreca of op festivals, moet iedereen een negatieve 
testuitslag laten zien. Dit geldt niet voor doorstroomlocaties zoals beurzen en congressen. 
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Blijf op de hoogte van de financiële regelingen 
Voor de financiële regelingen Tegemoetkoming amateursportorganisatie (Taso) en Tegemoetkoming 
verhuurders sportaccommodaties (TVS) kan een alert ingesteld worden zodat er en mail verzonden 
wordt wanneer er een wijziging plaatsvindt op de pagina. 
 
Vragen? 
Met vragen over algemene coronamaatregelen kunt u terecht bij Wilhard Knipscheer 
w.knipscheer@aalten.nl.   
Met vragen over het organiseren van evenementen kunt u terecht bij Ieke Geurtsen 
i.geurtsen@aalten.nl en Theo Geesink t.geesink@aalten.nl.  
Met aanvullende vragen over de stimuleringsregeling activiteiten kunt u terecht bij Gerrit Massen 
g.massen@aalten.nl.  
Met vragen over corona en sport kunt u terecht bij talentverbinder Elena Kock 
elena@talentverbinder.nl en Tessa Duking t.duking@aalten.nl.  
Met vragen over corona en kunst en cultuur kunt u terecht bij talentverbinder Richard Jongetjes 
richard@talentverbinder.nl  of Marjon Lettink m.lettink@aalten.nl.  
Met vragen over de verhuur van de binnensportaccommodaties kunt u terecht bij 
sporthalbeheer@aalten.nl.     
Wilt u uw vraag telefonisch stellen? Dan kan dat via ons klantcontactcentrum (0543) 49 33 33.  
 
Tot slot 
Op 15 maart beoordeelt het kabinet onder andere de nog geldende mondkapjesplicht in het OV, het 
verplichte testen voor toegang (1G) en het thuiswerkadvies. 
 
Dit zou zo maar eens de laatste nieuwsbrief voor sport en cultuur over corona kunnen zijn. Laten we 
het hopen!  
Toch is het misschien niet  de laatste nieuwsbrief die u van ons ontvangt.  
Nu alles weer open gaat en er volop activiteiten worden georganiseerd kunnen er ontwikkelingen zijn 
op het gebied van sport en cultuur waarover wij u graag willen informeren.  
Natuurlijk kunt u zich altijd afmelden voor de nieuwsbrief. 
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