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Ede, 23 juni 2020 
 
Betreft:  openstelling branche per 1 juli 
 
 
 
Beste sport- en beweegaanbieder, 
 
Bent u al lid van de brancheorganisatie NL Actief? Dan is deze brief niet voor u bestemd. Maar bent u 
nog geen lid van NL Actief, dan bevat deze brief belangrijke informatie voor u, omdat we de 
openstelling van onze branche per 1 juli, en vooral de periode daarna, in goede banen willen leiden. 
Dit is in uw belang en in het belang van uw collega’s in onze sector. We willen namelijk voorkomen 
dat centra die zich niet aan de regels houden en niet volgens het protocol voor de fitnessbranche 
handelen, het verpesten voor de andere centra die dit wél doen.  
 
We willen u graag informeren over het openstellingsregister dat per 1 juli in werking treedt. De 
fitnessbranche is de eerste sector met zo’n register. We hebben met de overheid afgesproken dat 
alle aanbieders die per 1 juli weer opengaan en werken volgens het protocol, dit melden bij 
NL Actief, ongeacht of ze wel of niet zijn aangesloten bij de branchevereniging. Dit staat zo ook 
vermeld in het protocol. Dit openstellingsregister is openbaar, zodat de ‘buitenwereld’ kan zien waar 
men weer veilig en verantwoord kan sporten. Voor de Veiligheidsregio’s biedt het register een 
overzicht van welke centra en aanbieders met ingang van 1 juli weer open zijn en onderschrijven 
veilig te werken volgens het protocol. 
 
Het registratiebedrag voor niet-leden is € 100 excl. btw per vestiging. Voor dat bedrag bieden we u 
het volgende aan: 

• U wordt tijdelijk opgenomen in het openbaar openstellingsregister; 

• Wij geven uw aanmelding door aan de Veiligheidsregio’s; 

• U ontvangt het corona-servicepakket van NL Actief. Het pakket bestaat onder meer uit 
richtlijnen hoe u kunt handelen in bepaalde situaties, zoals bijvoorbeeld wanneer een 
medewerker of een lid besmet is geraakt met het coronavirus. Wat moet u doen en hoe kunt 
u de impact op uw eigen organisatie beperken?  

• U krijgt juridisch advies bij collectieve vraagstukken met betrekking tot de coronacrisis; 

• U krijgt online promotiemateriaal om aan te sluiten bij de landelijke ‘Welkom Terug’ 
consumentencampagne. 

 
Waarom nemen wij deze maatregelen?  
NL Actief heeft samen met diverse partners in de branche en de grote ketens de voorbije maanden 
veel tijd en energie gestoken in een krachtige lobby om onze branche eerder open te krijgen dan 
1 september. Daarnaast hebben we ons sterk gemaakt voor een steunpakket voor ondernemers in 
onze sector. Dus ook voor u. Dat is dankzij de inspanningen van velen gelukt: we mogen 2 maanden 
eerder open en we zijn met het kabinet in gesprek over een aanvullend steunpakket voor de 
komende periode.   
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We weten dat het kabinet, het Outbreak Management Team (OMT), de Veiligheidsregio’s en de 
media heel scherp naar onze branche zullen kijken of de centra en aanbieders zich houden aan de 
voorwaarden voor de openstelling, zoals die zijn vastgelegd in het protocol voor de fitnessbranche. 
Ze zullen ook monitoren of de openstelling van onze branche leidt tot een stijging van het aantal 
besmettingen. Centra en aanbieders die zich niet houden aan de voorwaarden en voorschriften, 
lopen het risico dat zij een boete krijgen en/of weer moeten sluiten. En als teveel centra hun deuren 
opnieuw moeten sluiten, raakt dat de hele branche, onze lobby en de gesprekken over een 
aanvullend steunpakket. Dus raakt het ook u! Daarom willen wij zo zorgvuldig en transparant 
mogelijk zijn richting de ‘buitenwereld’; consumenten, het kabinet, het OMT, de Veiligheidsregio’s en 
de media (journalisten), zodat zij zelf in het openstellingsregister kunnen zien welke centra en 
aanbieders met het protocol werken en waar veilig en verantwoord kan worden gesport.  
 
Het is dus in uw belang én het belang van uw collega’s dat u zich registreert en laat zien dat u uw 
zaken op orde heeft. Op de website van NL Actief - www.nlactief.nl - vindt u meer informatie en kunt 
u zich registreren. 
 

 
 
Laten we samen sterk staan en solidair zijn, want dan krijgen we het meeste voor elkaar.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Directie NL Actief 
 

  
Gaat uw sportcentrum/studio open vanaf 01-07-2020 met inachtneming van het Protocol 
Verantwoord Sporten? Dan kunt u uw sportcentrum registreren tegen een vergoeding van 
€100,- exclusief btw per vestiging in het register van NL Actief. KLIK HIER voor uw 
registratie. Uw centrum/studio zal na ontvangst van uw betaling binnen enkele dagen 
zichtbaar zijn op onze site. 
 

http://www.nlactief.nl/
https://mijn.nlactief.nl/registratie-niet-lid

