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Datum 

17-11-2021  
 
Onderwerp  

Nieuwe maatregelen per 13-11-2021  
 
Beste (ouders van) leden, 
 
Tijdens de persconferentie van afgelopen vrijdag heeft het kabinet nieuwe strengere 
maatregelen aangekondigd. Deze regels gelden vanaf zaterdag 13 november en voor de 
duur van minimaal 3 weken. Met deze brief informeren we jullie over de gevolgen die de 
nieuwe maatregelen hebben voor onze vereniging. 
 
Regels per 13 november 2021 
Coronatoegangsbewijs 
Het coronatoegangsbewijs blijft verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder die binnen wil 
sporten in georganiseerd verband, zowel op wedstrijddagen als tijdens trainingsavonden. Dit 
geldt ook voor andere 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. 
 
Geen publiek 
Er is geen publiek toegestaan bij wedstrijden en trainingen. De tribune is gesloten. De kantine 
is niet toegankelijk voor publiek. Ouders die kinderen komen halen en brengen kunnen 
plaatsnemen in de kantine, uiteraard met een geldig coronatoegangsbewijs. Dit geldt alleen 
voor ouders van kinderen die buiten Waspik wonen. Maak hier geen misbruik van. We 
vertrouwen op je medewerking. 
 
Horeca 
In de kantine gelden verplichte en vaste zitplaatsen. De horeca sluit om 20.00 uur.  
 
1,5 meter 
Op plaatsen waar een coronatoegangsbewijs verplicht is hoeft geen 1,5 meter afstand 
gehouden te worden. Dat geldt ook voor sportaccommodaties. Het advies van de overheid is 
echter om wel 1,5 meter afstand te houden om verspreiding van het coronavirus te 
voorkomen. 
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Aanwezigheid vóór je wedstrijd (zowel thuis- als uitspelende teams) 
Er zullen mogelijk niet genoeg zitplaatsen zijn in Sportcentrum Waspik om teams die 
wachten om de zaal in te gaan een zitplaats te kunnen bieden. Beheerders zullen hier 
coulant mee om gaan. Wel willen we dit zoveel mogelijk beperken. Kom daarom zo kort 
mogelijk voor de wedstrijd naar Sportcentrum Waspik. In het wedstrijdschema is rekening 
gehouden met een half uur voor de warming up. Kom daarom niet meer dan 35 minuten 
voor het aanvangstijdstip van je wedstrijd naar de zaal.  
 
Vragen 
Heb je naar aanleiding van deze brief vragen? Stuur ons dan een mail via bestuur@atak55.nl.  
 
 
Wij wensen alle teams heel veel sportplezier toe! 
 
 
Bestuur V.C. Atak ’55 
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