Toepassing nieuwe corona-maatregelen
maatregelen per 25 september 2021
op de clubavonden in wijkcentrum
ijkcentrum Zuid
Beste Kasteel schakers,
Het zal niemand ontgaan zijn dat met ingang van 25 september nieuwe richtlijnen
gelden m.b.t. corona. Zo geldt niet langer de 1½ meter en mogen bepaalde gelegenheden
alleen bezocht worden door middel van de CoronaCheck (gevaccineerd, getest of corona gehad).
Wat betekent dit voor onze schaakvereniging en het schaken in wijkcentrum ZZuid?
uid?
Voor sportverenigingen geldt geen verplichting of aanbeveling om de CoronaCheck te hanteren.
Voor het bargedeelte in het wijkcentrum Zuid dat gezien wordt als een horecagelegenheid waarbij de
horecaregels gelden is de coronaCheck wel verplicht.
Voorr sportverenigingen, waar schaken ook onder valt, geldt echter de uitzondering dat ze in een
horecagelegenheid mogen spelen wanneer er een aparte ruimte / zaal beschikbaar is voor het
beoefenen van die sport. Aangezien dit bij wijkcentrum Zuid het geval is
is,, kunnen wij dus op de
normale wijze, zonder CoronaCheck, de zaal gebruiken.
Om voor ons tot een werkbare situatie te komen is er overleg geweest met het bestuur van het
wijkcentrum Zuid. We hebben daarbij (voorlopig) het volgende afgesproken:
·
·

·
·
·
·

Iedereen kan
an zonder CoronaCheck via de ingang naar binnen om naar de zaal te komen.
Leden ouder dan 13 jaar
jaar, die in het cafëgedeelte komen – bijvoorbeeld om een drankje te
halen of een partij te analyseren of gewoon aan de bar te zitten met een drankje – moeten
wel de CoronaCheck kunnen laten zien.
Neem dus jouw mobiel of een schriftelijk bewijs en identiteitskaart mee om de CoronaCheck
te kunnen tonen.
Leden ouder dan 13 jaar
jaar, die niet in het cafégedeelte kunnen komen,, kunnen een ander
vragen om hun drankje te ha
halen. Desgewenst overleg even met beheer omtrent de betaling.
Het toilet kan gewoon door iedereen gebruikt worden.
Iedereen mag op het terras zitten om daar een drankje te nuttigen.

Met deze afspraken volgen wij de richtlijnen van de overheid, KNSB en NO
NOC*NSF.
C*NSF.
Voor leden, die kwetsbaar voelen geldt tevens de clubafspraak dat zij het recht hebben om met de
tafel in de lengte te spelen.
Bij externe wedstrijden in de zaal van wijkcentrum Zuid is het van belang dat de verschillende
teamleiders vooraf de tegenstander
enstander informeren over de afspraken die op onze locatie gelden.
Bij externe wedstrijden kan de situatie per locatie anders zijn, dus zorg als teamleider dat je daarvan
goed op de hoogte laat stellen.
Graag ziet het bestuur dat iedereen rekening met el
elkaar
kaar houdt en afstand te houden, indien hierom
wordt verzocht. Mocht je corona
corona-achtige
achtige klachten hebben, dan wordt je uiteraard geacht thuis te
blijven. We vertrouwen erop dat een ieder zijn eigen verantwoordelijkheid neemt.
Ondanks deze maatregelen hopen we dat we met z’n allen een mooi, goed en bovenal een succesvol
schaakseizoen tegemoet kunnen gaan.
Met een vriendelijke schaakgroet,
Namens het bestuur SV Het Kasteel
Ton Wouters, secretaris

