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Op de corona-persconferentie van 25 januari 2022 zijn er nieuwe versoepelingen 
aangekondigd! De competitie- en toernooien kunnen weer hervat worden, toeschouwers zijn 
onder voorwaarden weer welkom, en ook het sportcafé gaat weer open. 
 
Om dit allemaal veilig te kunnen doen, zijn nog altijd een aantal maatregelen van kracht 
waar we als vereniging rekening mee moeten houden. Hieronder een overzicht van de 
geldende maatregelen bij onze vereniging. 
 
1: Thuisblijven – Dat doe je wanneer je: 
1. De afgelopen 24 uur een van de volgende symptomen hebt ontwikkeld: 
    Neusverkoudheid, hoesten, keelpijn, benauwdheid of koorts. Laat je testen bij de GGD; 
2. Nog in afwachting bent van jouw corona-testuitslag van de GGD; 
3. Positief getest bent op het coronavirus; 
4. In thuisisolatie zit omdat de quarantainerichtlijnen dit voorschrijven. 
 
2: Coronabewijs 
Bij het betreden van élke binnensportaccommodatie en de horeca moet iedereen vanaf de 
leeftijd van 18 jaar in het bezit zijn van een Coronabewijs (vaccinatie- test- of herstelbewijs 
in de CoronaCheck-app of op papier). 
 
Uitzondering: personen ouder dan 18 met een functie en/of vrijwilligerstaak (bijvoorbeeld 
scheidsrechters, tellers, de zaalwacht, coaches en/of trainers). Zij hoeven géén Coronabewijs te laten zien 
bij binnenkomst. Zij dienen dan wel, gelijk na het uitvoeren van hun functie, de accommodatie direct te 
verlaten of alsnog het Coronabewijs te laten zien. 
 
3: Mondkapje 
Het dragen van een mondkapje is verplicht voor iedereen vanaf de leeftijd van 13 jaar op het 
moment dat je je binnen de sportaccommodatie verplaatst. Indien je op een vaste plek zit 
(bijvoorbeeld op de tribune of in de horeca) mag deze af. 
 
Uitzondering: tijdens het sporten (training of wedstrijd) hoeven sporters géén mondkapje op. Tijdens een 
wedstrijd hoeven wisselspelers, coaches en scheidsrechters géén mondkapje op. 
 
4: Afstand houden 
Iedereen vanaf de leeftijd van 18 jaar houdt 1,5 meter afstand tot andere personen, vanaf 
13 jaar of ouder. 
Iedereen vanaf de leeftijd van 13 jaar houdt 1,5 meter afstand tot volwassenen vanaf 18 
jaar.  
Kinderen van 12 jaar of jonger hoeven géén 1,5 meter afstand tot andere personen te 
houden. 
 
 
  
 
 



 
 
 
5. Overige praktische zaken 
- Het sportcafé (Optisport) en de kantine (Oranjelaan) mogen weer open. Uiterlijk om 22:00 
’s avonds sluiten de deuren conform regelgeving Horeca. Neem plaats op een vaste zitplek. 
- Kleedkamers & douches zijn toegankelijk en mogen gebruikt worden. 
- Toeschouwers zijn weer welkom, uiterlijk tot 22:00 uur ’s avonds. Hierna dienen 
toeschouwers de accommodatie direct te verlaten. 
 
*Bovenstaande zaken gaan altijd in combinatie met de maatregelen zoals benoemd in punt 
1, 2, 3 en 4 op de vorige pagina. Vriendelijk verzoek om hier samen rekening mee te houden- 
en geef elkaar de ruimte. 
  
6. Praktische uitvoering QR-Check 
De vereniging is verantwoordelijk gesteld voor het controleren van de Coronabewijzen. Het 
is 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/trainer van) teams om sámen met 
elkaar jouw team & de tegenstander te controleren op een geldig Coronabewijs. 
 
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. 
 
Contact met het bestuur 
Als je door deze maatregelen geen- of moeilijk training kunt geven, of kunt komen trainen, 
meld je dan even bij het bestuur via secretariaat@dynamoneede.nl. Dan kijken we samen 
naar een eventuele oplossing.  
 
Ook voor vragen, opmerkingen of suggesties rondom de maatregelen kun je hier terecht. 
 
Namens het bestuur: blijf gezond- en heel veel volleybalplezier toegewenst! 
 
  


