Ledenbrief November 2021
Beste leden,
U hebt ongetwijfeld de persconferentie van dinsdagavond gevolgd of langs andere weg
meegekregen welke corona maatregelen vanaf zaterdag 6 november worden ingevoerd.
De belangrijkste voor onze leden zijn de volgende:

Het coronatoegangsbewijs
Vanaf 6 november geldt het coronatoegangsbewijs op meer plekken. De QR-code is
dan verplicht voor:
•

•

Georganiseerde sportbeoefening vanaf 18 jaar, zoals: sportschool, groepslessen,
voetbal, zwemmen. Dit geldt voor sporters en publiek in alle binnen- en
buitensportlocaties, inclusief sportkantines.
Georganiseerde kunst & cultuur-beoefening vanaf 18 jaar, zoals: muziekles en
schilderles. Of bijvoorbeeld repetities voor zang, dans en toneel.

Onder het eerste punt valt onder meer Beter Bewegen, Yoga maar ook Biljarten en
Bridgen.
En onder het tweede punt wordt expliciet genoemd schilderles en zang (ons koor).
Maar hetzelfde geldt uiteraard ook voor houtsnijden, touwknopen en noem maar op.
Wij vragen de (competitie-) leiders of docenten van alle activiteiten om de
cursisten de QR-code of een ander bewijsmiddel te laten tonen.
En dus verzoeken wij alle leden om de code of ander bewijs op de telefoon of op papier
mee te nemen.
Die code krijgt u na vaccinatie, nadat u corona heeft gehad of door het laten afnemen
van een GGD-test. Een inentingsbewijs of de vermelding van inenting in het zgn gele
boekje is ook bewijs! Dus dat accepteren we net zo goed als een QR-code.
Wij kunnen ons voorstellen dat leden hier nog even aan moeten wennen en zullen de
eerste week nog niemand weigeren maar na die eerste week, dus vanaf 15 november,
kunt u voorlopig zonder deze code of ander bewijs niet meer aan activiteiten deelnemen.
Wij hopen dat u hier begrip voor zult hebben. Immers een uitbraak van corona onder
onze leden zouden wij niet voor onze verantwoordelijkheid willen nemen.
Als u eenmaal de QR code of ander bewijs heeft getoond en akkoord gaat met het
noteren daarvan hoeft u dit gedurende de rest van het seizoen niet nogmaals te doen.
(geldt niet voor getesten want zo’n test is maar beperkt geldig.)
Het bestuur.
PS: Het gaat om overheidsmaatregelen, dus reken het ons niet aan!
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