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Datum 

03-11-2021  
 
Onderwerp  

Coronatoegangsbewijs verplicht 
 
Beste (ouders van) leden, 
 
Ruim een maand geleden berichtten we jullie over de ingevoerde versoepelingen die vanaf 
het tweede thuisweekend van kracht werden. Helaas zetten we na de persconferentie van 
dinsdag 2 november weer een stapje terug. In deze brief informeren we jullie over de 
maatregelen die gelden vanaf aanstaande zaterdag 6 november. 
 
Regels per 6 november 2021 
Coronatoegangsbewijs 
Het coronatoegangsbewijs wordt per zaterdag 6 november verplicht gesteld voor iedereen 
van 18 jaar en ouder die binnen wil sporten in georganiseerd verband, inclusief sportkantines. 
Dit geldt ook voor publiek. Het coronatoegangsbewijs was al verplicht voor het bezoeken van 
het horecagedeelte van Sportcentrum Waspik. Vanaf aanstaande zaterdag geldt dit dus voor 
het hele Sportcentrum, zowel op wedstrijddagen als tijdens trainingsavonden. Dit geldt ook 
voor andere sportaccommodaties. 
 
Vanaf aanstaande zaterdag is een coronatoegangsbewijs + ID-bewijs verplicht voor het 
betreden van sportaccommodaties. In de sportzalen waar Atak gebruik van maakt wordt de 
controle uitgevoerd door beheerders van de Gemeente Waalwijk. 
 
We vragen je vriendelijk doch dringend je coronatoegangsbewijs en ID-bewijs gereed te 
houden bij binnenkomst van het Sportcentrum en de aanwijzingen van het aanwezige 
(bar)personeel op te volgen. 

 
1,5 meter 
Er zijn geen wijzigingen ten aanzien van afstand houden. Binnen het Sportcentrum hoeft geen 
afstand gehouden te worden.  
 
Basisregels 
De basisregels blijven gelden! Blijf thuis en laat je testen bij klachten, schud geen handen en 
was regelmatig je handen. Daaraan wordt nu het advies om 1,5 meter afstand tot elkaar te 
houden toegevoegd. Dit laatste is dus geen verplichting. 
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Respecteer elkaar! 
Ondanks de aangescherpte maatregelen kunnen we blijven sporten, kijken naar sport, en 
samenkomen in de kantine. Het kan zijn dat bezoekers van het Sportcentrum toch afstand 
willen houden of een mondkapje willen dragen. We vragen je eenieders keuze daarin te 
respecteren. 
 
Vragen 
Heb je naar aanleiding van deze brief vragen? Of loop je tegen andere zaken aan? Stuur ons 
dan een mail.  
 
 
Wij wensen alle teams heel veel sportplezier toe! 
 
 
Bestuur V.C. Atak ’55 
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