FAQ toezicht door BOA
Wat als er een BOA komt voor een controle?
De BOA zal in eerste instantie vragen naar het doel van de samenkomst. In het kort is het antwoord, we
verzamelen duiven voor een vlucht en doen dit volgens het protocol van de Duivensportbond, de NPO. Het
verzamelen van duiven kan tot de vraag leiden of het werken met drie personen in het verenigingsgebouw
geen verboden samenkomst is, zoals bedoeld in artikel 2.3 lid 1 onder b. Dit artikel zegt namelijk dat het
verboden is om een inrichting voor sport geopend te hebben voor publiek. Het verenigingsgebouw is niet open
voor publiek of leden want deze blijven buiten. In artikel 2.3 lid 3 onder a is een ontheffing voor het buiten
sporten en bewegen voor personen mits er door de beheerder maatregelen zijn getroffen waardoor alle
aanwezigen altijd 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden. Op basis van dit artikel mogen de leden buiten
het verenigingsgebouw hun duiven aanleveren.
In het Landelijk Operationeel Team Corona (LOTC) is na deze verruiming de afspraak gemaakt dat landelijke
bonden zelf in staat zijn om hun buitenactiviteiten te reguleren. Als Duivensportbond hebben we dit gedaan
door een uitgebreid protocol en een instructiefilm samen te stellen. Het protocol is gebaseerd op de
uitgangspunten van de protocollen van de NOC-NSF en de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG).
Het onderdeel buitensport is een breed begrip maar kun je voor duivensport samenvatten in; het verzorgen,
voorbereiden en opwachten van de duiven. Een onderdeel van dit proces is het verzamelen van de duiven bij
de vereniging. De ‘buitensporter’ is in dit geval de eigenaar van de duiven en die wacht buiten het gebouw. De
eigenaar van de duiven komt ook niet in het verenigingsgebouw en wacht het gehele proces buiten. Er is geen
contact met de andere eigenaren (buitensporters) en buiten wordt ook de 1,5 meter afstand gerespecteerd.
Ook bij de openstelling van andere buitensporten zoals voetbal, tennis etc. zijn er om de activiteit te faciliteren
ook een minimaal aantal mensen op de locaties aanwezig. Er moet toezicht zijn op de locatie en de activiteit,
de lichten op de banen moeten branden en de trainingen moeten worden voorbereid. Het aanwezig zijn van de
3 personen in onze verenigingsgebouwen valt onder deze voorbereidingshandelingen.
In versie 2.0 van het protocol is de mogelijkheid gecreëerd om een tweede inkorftafel buiten het gebouw toe
te laten. In het protocol is opgenomen dat er in het protocol geen leden aanwezig mogen zijn alleen de 3
functionarissen, de toezichthouder, de inkorver en de digitaal ondersteuner. Bij de activiteit buiten is er vanuit
het protocol een maximum gesteld van 9 personen dit is inclusief de 3 functionarissen in het
verenigingsgebouw.
Maximaal twee inkorftafels, met daaraan een inkorver en een toezichthouder, één digitaal ondersteuner, twee
liefhebbers wiens duiven worden ingekorfd en dan nog twee liefhebbers die wachten op hun beurt of juist
vertrekken. Al deze personen samen komt tot een maximum van 9 personen.
Een BOA die ondanks de uitleg blijft volharden en het ziet als een verboden samenkomst in sportgelegenheid
met meer dan 2 personen, kun je tegemoet komen door de toezichthouder buiten het gebouw plaats te laten
nemen. Deze is dan geen onderdeel meer van de samenkomst en kan dan buiten de klok en de manden
ontvangen, desinfecteren en later het omgekeerde proces weer uitvoeren bij de teruggave van de klok en de
manden. De klok en de manden zullen dan van buiten moeten worden gehaald door de inkorver of de digitaal
ondersteuner.
Zonder goede uitleg zullen de activiteiten in het gebouw onterecht worden gezien als een verboden
samenkomst of openstelling van een sportgelegenheid. Het goed interpreteren van de noodverordening is
ingewikkeld en in het toezicht worden door gemeenten mensen ingezet die zich deze nieuwe regelgeving in
korte tijd eigen moesten maken. Dit vraagt afstemming en het goede gesprek met elkaar. Bij de verruimingen is
het uitgangspunt dat de overheid het buitensporten weer mogelijk wil maken. Het verantwoord verzamelen
van duiven past in deze verruiming.
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