
Maatregelen per 19 mei 2021 voor activiteiten  t/m 17 jaar   

Basisregels 

• Je moet als volwassene 1,5 meter afstand houden tot iedereen die 13 jaar of ouder is. 

• Je moet de gezondheid van de aanwezigen verifiëren. 

• Je moet je aan de hygiëneregels houden, zoals tijdig handen wassen, enzovoort. 

 
Wel Niet 

Mogen we 

jeugdactiviteiten 

organiseren ?  

Ja, voor personen t/m 17 jaar.  Niet voor personen van 18 jaar of 

ouder. 

Geldt de groepsvorming 

van 2 personen voor ons?  

Ja, buiten de eigen woning geldt dit voor 

iedereen van 13 jaar of ouder. 

Voor personen van 18 tot en met 26 

jaar die sport 

beoefenen in een 

sportaccommodatie buiten geldt 

dit niet. 

Voor binnenruimte geldt dit 

ook niet. Zie volgende regel. 

Geldt de maximaal 30 

personen in een 

binnenruimte 

(behalve thuis) voor ons? 

Nee, Personen tot en met 17 jaar die 

deelnemen aan  

georganiseerde jeugdactiviteiten en personen 

die  

deze activiteiten organiseren of begeleiden zijn 

uitgezonderd.  

Je mag niet de mondkapjesplicht en 

1,5 meter afstand regel breken.  

Geldt de 

mondkapjesplicht?  

Ja, voor personen van 13 jaar of ouder in de 

binnenruimte. 

Niet voor personen tot en 

met 12 jaar of personen buiten. 

Geldt de 1,5 meter afstand 

? 

Ja, personen van 18 jaar of ouder houdt 

onderling 1.5 

meter afstand én tot jongeren vanaf 13 jaar.   

Niet voor personen tot en 

met 17 jaar onderling. 

Mogen we meedoen 

aan spel en sport?  

Ja, kinderen en jongeren tot en met 26 jaar 

mogen dat, mits buiten 

én op sportaccommodatie. Onderling 

wedstrijden spelen met teams van de eigen 

club. 

 

Mogen we kinderen 

vervoeren?  

Ja, in de auto geldt maximaal 2 personen 

(groepsvorming).  

Mensen die op hetzelfde adres wonen en 

kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee. 

Je mag niet meer dan 2 personen 

van 13 jaar of ouder in 1 auto. 

Mogen we 

zingen/schreeuwen?  

Ja, professionele zangers en kinderen tot en 

met 12 jaar mogen dat.              

Personen van 13 jaar of ouder 

mogen dit niet. 

Mag de horeca open?        Ja, buiten mag en binnen alleen afhalen.  

 


