Beste huurder/sporter,
Afgelopen dinsdag heeft het kabinet de nieuwe coronamaatregelen aangekondigd. Eén van deze regels is
het verplicht stellen van een coronatoegangsbewijs bij sportaccommodaties.
We zijn blij dat sporten nog steeds mogelijk is, maar let op, dit betekent iets voor jullie.
Hierbij informeren wij jullie over de maatregelen en enkele andere relevante punten zodat iedereen zich
hierop optimaal kan voorbereiden.
Verzoek aan eenieder om dit te delen binnen de teams/verenigingen.
De belangrijkste wijzigingen voor sport vanaf 6 november a.s. zijn als volgt:
• De belangrijkste basisregels blijven van kracht, waaronder het dringende advies om voor en na
het sporten 1,5 meter afstand van anderen te houden;
• Bij het betreden van een binnen locatie op een sportlocatie geldt dat een Corona
Toegangsbewijs (CTB) verplicht is vanaf 18 jaar;
• Dit geldt dus voor de volledige binnensport en ook voor kleedkamers, toiletten en kantines én de
buitenterrassen van buitensportlocaties;
• Dit geldt voor sporters en publiek;
• Voor publiek bij professionele sportwedstrijden geldt een verplichte CTB-check vanaf 13 jaar.
Onder professionele sportwedstrijden en topcompetities worden al die sporten verstaan die
tijdens de Lockdown-periode vanaf 17 december 2020 bij uitzondering toestemming hadden om
te trainen en wedstrijden te spelen;
• Voor mensen met een functie op of in de sportaccommodatie geldt de CTB-verplichting niet. Dat
betreft o.a. onderhoud professionals, trainers/coaches (ook van de uitclubs), vrijwilligers, etc.;
• Ouders en begeleiders die meerijden naar uitwedstrijden, moeten als publiek wel een CTB
tonen.
• De mondkapjesplicht komt wel terug, maar alleen op de locaties waar een coronatoegangsbewijs
niet verplicht is. In onze accommodaties hoeven door bezoekers en medewerkers dus geen
mondkapjes te worden gedragen.
Wat betekent dit voor jullie?
Coronatoegangsbewijs checken
Vanaf zaterdag a.s. zal het controleren van de QR-code met een geldig identiteitsbewijs voor iedere
bezoeker bij de centrale entree, receptie en eventuele andere ingangen moeten plaatsvinden zoals dat
eerst alleen bij de horeca nodig was.
De huurder is verplicht om het coronatoegangsbewijs te checken bij hun bezoekers en leden.
Wij hopen hiermee met elkaar ook bij te dragen aan het omlaag krijgen van de besmettingscijfers en
wensen jou en jouw team veel sterkte met deze aanpassing!
Blijf gezond werken en houd rekening met de algemene gezondheidsadviezen.
Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn, horen wij van jullie.

