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Extra maatregelen 
Er zijn op de corona-persconferentie van 2 november 2021 extra maatregelen aangekondigd 
om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Helaas treffen de aangescherpte 
maatregelen ook de sport(accommodaties). Wij betreuren dit, omdat wij vinden dat sport en 
sportbeleving voor iedereen laagdrempelig en zo toegankelijk mogelijk gehouden moet 
worden. Desondanks zullen ook wij ons met elkaar aan de gestelde maatregelen moeten 
houden. 
 
Hieronder een overzicht van de geldende maatregelen. We vragen al onze leden, 
scheidsrechters, vrijwilligers, toeschouwers en de bezoekende teams vriendelijk om hier 
rekening mee te houden. We moeten het samen doen! Alvast bedankt- en blijf gezond. 
 
- Blijf altijd thuis als: 
1. Je de afgelopen 24 uur een van de volgende symptomen hebt ontwikkeld: 
    neusverkoudheid, hoesten, keelpijn, benauwdheid of koorts; 
2. Als je nog in afwachting bent van jouw corona-testuitslag; 
3. Als jij- of iemand bij jou thuis positief getest is op het coronavirus; 
4. Als je in thuisisolatie bent. 
 
Maatregelen 
- Bij het betreden van elke binnensportaccommodatie moet je in het bezit zijn van een 
Coronabewijs (vaccinatie- test- of herstelbewijs in de CoronaCheck-app of op papier). Het 
kunnen tonen van een Coronabewijs is verplicht voor personen van 18 jaar of ouder. 
 
Uitzondering: personen met een functie en vrijwilligers (denk aan scheidsrechters, tellers, 
zaalwacht, coaches en/of trainers) hoeven géén Coronabewijs te laten zien bij 
binnenkomst. 
 
Praktische uitvoering 
- De vereniging is verantwoordelijk gesteld voor het controleren van de Coronabewijzen. Het 
is echter niet uitvoerbaar om élke trainingsavond- en wedstrijddag vrijwilligers bereid te 
vinden een check uit te voeren aan de deur bij binnenkomst. Hiervoor zijn er simpelweg te 
weinig vrijwilligers. Wij doen daarom een beroep op de (aanvoerders van) teams om 
sámen met elkaar jouw team (én de tegenstander) te controleren op een geldig 
Coronabewijs bij binnenkomst aan de deur. De scan-app hiervoor kun je via de volgende 
link downloaden: https://coronacheck.nl/nl/scanner/. Kan er iemand geen bewijs laten zien 
en diegene zou dat wel moeten kunnen, dan dient diegene de sportaccommodatie te 
verlaten. 
 
Bovenstaand geldt dus niet voor jeugdteams en hun trainers/assistent-trainers en 
coaches, zij zijn uitgesloten van de verplichting om een Coronabewijs te kunnen tonen 
(door leeftijdsgrens en hebben van een functie). 
 
 
 



 
 
 
 
Wij begrijpen heel goed dat dit geen wenselijke situatie is, maar ook wij hebben ons te 
houden aan de opgelegde maatregelen. We hopen dat iedereen elkaar helpt en 
ondersteund, en op deze manier een stukje wil bijdragen aan het veilig kunnen sporten de 
komende periode. 
 
Toeschouwers 
Toeschouwers zijn welkom! Vanaf 18 jaar dien je ook een Coronabewijs te kunnen tonen. Je 
kunt de accommodatie Optisport ’t Spilbroek alléén betreden via de draaideuren. Na 
binnenkomst laat je je Coronabewijs zien aan de persoon bij de deur (indien er een team 
staat te controleren) óf na binnenkomst aan de kassa. Bezoekers van de Oranjelaan zullen 
moeten worden gecheckt door personen van het spelende thuisteam. 
 
Overige zaken 
- Er geldt géén mondkapjesplicht bij Optisport ’t Spilbroek én in de Oranjelaan. 
- 1,5m afstand houden is niet verplicht, maar wel een dringend advies. Probeer elkaar waar 
mogelijk de ruimte te geven. 
 
Contact met het bestuur 
Als je door deze maatregelen geen- of moeilijk training kunt geven, fluiten, trainen of 
wedstrijden kunt spelen, meld je dan even bij het bestuur via 
secretariaat@dynamoneede.nl. Dan kijken we samen naar een eventuele oplossing. Ook 
voor andere vragen of suggesties rondom de maatregelen kun je hier terecht. 
 
Mocht je als team in de knoei komen met een wedstrijd, meld je dan ook even via 
bovenstaand mailadres, dan wordt er samen met de Nevobo gekeken naar een 
oplossing/uitstel van de wedstrijd. 


