
Beste Teisterbander, 
 
Vrijdag 13 november 2021 heeft de Nederlandse overheid nieuwe maatregelen afgekondigd 
om de COVID-19 (Corona) besmettingscijfers te reduceren. Deze maatregelen hebben ook 
gevolgen voor eenieder die de accommodatie van Teisterbanders bezoekt. Ongeacht de aard 
van de activiteit.  
 
Wij hanteren de door NOC/NSF geadviseerde protocol “Verantwoord sporten”. Deze 
omvatten onder andere: 
 
Algemeen 
• heb je corona gerelateerde klachten? Blijf thuis en laat je testen; 
• ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: 
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, 
verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen; 
• was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie; 
• schud geen handen; 
• neem gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht; 
• publiek is niet toegelaten bij trainingen en wedstrijden; 
• houd buiten het sporten om zoveel mogelijk 1,5 meter afstand; 
• sporters die klaar zijn met hun sportactiviteit moeten vanuit die hoedanigheid de 
sportvelden, tribunes en sportlocaties op de sportaccommodatie verlaten; 
• sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij 
(vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) 
hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak. 
• wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens in dezelfde 
auto zitten, stem dan gezamenlijk af over het dragen van een mondkapje. 
 
Het coronatoegangsbewijs (CTB) is verplicht voor: 
• horeca, zowel binnen als op buitenterrassen (eet- en drinkgelegenheden) 
De sportkantines vallen onder de regelgeving voor de horeca. De horecavoorziening kan 
open tussen 06.00 uur ’s ochtends en 20.00 uur ’s avonds. Zowel in de sportkantine als op 
het terras geldt dat men gebruik maakt van een vaste zitplaats (placering). Voor het toegang 
krijgen tot de horeca en het buitenterras is vanaf 18 jaar een coronatoegangsbewijs nodig. 
• Betreden kleedkamer of het toilet. 
 
Uitzondering: 
Een uitzondering geldt op de buiten sportlocaties waar de sporters niet verplicht 
gecontroleerd hoeven te worden. Gaan sporters naar de sportkantine, kleedkamer of het 
toilet dan is het coronatoegangsbewijs wel van toepassing; 
 
Voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn (zowel betaald als vrijwillig) geldt dat zij 
geen coronatoegangsbewijs hoeven te tonen als ze voor het uitoefenen van hun functie 
aanwezig moeten zijn. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, 
scheidsrechters, alle vrijwilligers. 
 
 



 
 
Oproep aan leden Teisterbanders die op onze accommodatie actief zijn 
 
Wij verwachten nadrukkelijk van eenieder dat hij/zij bij klachten die kunnen duiden op een 
COVID-19 besmetting, conform de anti Corona maatregelen thuisblijft en dit meldt bij 
zijn/haartrainer/team/contactpersoon. Dit om onze vereniging en de mensen om je heen 
niet in problemen te brengen. Bij voorbaat dank voor je medewerking. 
 
Informatie voor leden bezoekende vereniging 
Op onze accommodatie controleren wij op een geldig CoronaToegangsBewijs (CTB).  
 
Met een geldig CTB heb je toegang tot: 
- kantine en terras (zitplaats verplicht) 
- kleedkamers 
- toiletten 
 



Indien je niet beschikt over een geldig CTB: 
- mag je deelnemen aan de wedstrijd. Kom in dat geval in sportkleding naar de 
accommodatie. Er wordt geen kleedkamer beschikbaar gesteld. 
- heb je geen toegang tot de kantine, terras, kleedkamers en toiletten. 
 
Handhaving 
Er zal handhaving plaatsvinden (scannen QR code). Naast de formele regels doen wij een 
beroep op het gezond verstand van de bezoekers van onze accommodatie. Handel naar eer 
en geweten. Het niet naleven van deze regels kan naast gevolgen voor de gezondheid, ook 
resulteren in door de overheid opgelegde boetes. Zeker in deze tijd zouden deze een flinke 
aanslag doen op de financiële reserves van de club en dat kunnen we met zijn allen 
voorkomen. 
 
Blijf gezond. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bestuur vv Teisterbanders 
 
 
 
 
 


