
 

 

 Hoofdsponsoren 

  
Secretariaat: Watersnip 57 - 5165 KN Waspik - secretariaat@atak55.nl 

www.atak55.nl 
 

 

 

Rabobank: NL43RABO0156593947 - KvK Brabant: 40271499 - Nevobo Regio Zuid: CKM1V5G 

 

 

 
Datum 

15-01-2022  
 
Onderwerp  

We gaan weer beginnen!  
 
Beste (ouders van) leden, 
 
Eindelijk weer eens positief nieuws! Tijdens de persconferentie van gisteren heeft het 
kabinet bekend gemaakt dat sporten vanaf zaterdag 15 januari weer mag, zowel binnen als 
buiten. Dit betekent voor Atak dat we vanaf maandag 17 januari weer gaan starten met de 
trainingen! Met deze brief informeren we jullie over regels die gelden rondom de trainingen. 
 
Trainingsdagen en -tijden 
We gaan vanaf maandag 17 januari weer trainen volgens het reguliere trainingsschema. Op 
www.atak55.nl staan de trainingstijden van elk team vermeld op de teampagina’s.  
 
Regels per 15 januari 2022 
Coronatoegangsbewijs 
Het coronatoegangsbewijs blijft, zoals we gewend waren, verplicht voor iedereen van 18 jaar 
en ouder die binnen wil sporten in georganiseerd verband. In Sportcentrum Waspik en De 
Slagen 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 de accommodatie en de aanwijzingen van het aanwezige personeel op te 
volgen. In de Zidewinde wordt de controle gedaan door bestuursleden van Atak. Zorg dus dat 
je ook daar je coronatoegangsbewijs en ID-bewijs gereed hebt en volg aanwijzingen van 
bestuursleden op! 
 
Trainers en vrijwilligers hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien op het moment dat 
zij een functie voor de sport vervullen. Zodra zij geen taak meer vervullen, moeten zij de 
sportlocatie verlaten 
 
Geen publiek 
Er is geen publiek toegestaan bij de 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. 

http://www.atak55.nl/
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Kleedkamers/sanitair 
Kleedkamers, toiletten en douches zijn geopend. Hier kun je dus gewoon gebruik van maken. 
 
Horeca 
De horeca is gesloten. Er is ook geen afhaal mogelijk. 
 
Andere regels 
De volgende algemene regels blijven gelden: 

• Het dragen van een mondkapje is verplicht in de sportaccommodaties voor kinderen 
vanaf 13 jaar. Dit geldt uiteraard niet tijdens het sporten; 

• Met uitzondering van tijdens het sporten houd je 1,5 meter afstand. 
 
Uiteraard blijven ook de basisregels van kracht: 

• Blijf thuis bij klachten en doe een zelftest. Is die positief, doe dan een test bij de GGD; 

• Was vaak je handen; 

• Hoest en nies in je elleboog; 

• Geef niemand een hand. 
 
Competitie/wedstrijden 
Helaas is het nog niet mogelijk om de competitie te herstarten. Zodra hier meer over bekend 
is zullen we jullie daarover berichten. 
 
Contributie 
Eind januari staat de tweede incassoronde voor de contributie gepland. Ondanks de 
lockdown wordt de contributie gewoon geïnd. Zoals voorgaande jaren berekenen we aan 
het einde van het seizoen de restitutie voor de periode waarin we niet hebben kunnen 
sporten. Die wordt dan verrekend met de laatste incassoronde. 
 
Vragen 
Wij wensen alle leden heel veel sportplezier nu we eindelijk weer kunnen gaan starten! 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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