Nieuwsbrief De Doordouwer
We hopen dat jullie de afgelopen periode gezond zijn doorgekomen en de conditie op peil hebben weten te houden.
Gisterenavond heeft u het persmoment kunnen volgen en met de bevestiging van de maatregelen op de site van de
KNSB kunnen de laatste twee wedstrijden van de competitie doorgang vinden.
Wij zijn al weer druk bezig om alle vrijwilligers te reanimeren en te activeren om straks de wedstrijden mogelijk te
maken.
We kijken er naar uit om u weer op het ijs te zien bij de laatste wedstrijden 12-02 in Nijmegen en 12-03 in Enschede.
Tevens zijn we nog aan het uitzoeken of we 5 maart Nijmegen aan de competitie kunnen toevoegen. Mocht dit
lukken dan hoort u dat natuurlijk van ons.
Wel zijn er nog maatregelen waar we ons aan moeten houden Deze maatregelen zijn te lezen bij KNSB (is een link)
Hieronder de belangrijkste regels:
1) Sportwedstrijden mochten al binnen eigen clubverband, maar nu ook daarbuiten. Er is geen beperking in
tijden en groepsgrootte.
2) Bij sportwedstrijden mag tot 22.00 uur publiek aanwezig zijn, met een vaste plek op 1,5 meter afstand van
elkaar en met mondkapje bij verplaatsing. Als het publiek een vaste zitplaats heeft, mag een locatie zoveel
plaatsen benutten als het kan, met inachtneming van de 1,5 meter-regel. En binnen maximaal 1.250
bezoekers.
3) Bij amateursport (wedstrijden en trainingen) moet je vanaf 18 jaar je coronatoegangsbewijs tonen om te
bewijzen dat je gevaccineerd, genezen of getest bent. Dit geldt voor binnensportaccommodaties en bij
buitensport bij het gebruik van voorzieningen zoals horeca en kleedkamers.
4) Bij binnensportlocaties moet je vanaf 18 jaar een 3G-coronatoegangsbewijs laten zien. En vanaf 13 jaar een
mondkapje dragen, behalve bij het sporten. Op buitensportlocaties is de coronapas verplicht bij gebruik van
voorzieningen binnen, zoals kleedkamers en toiletten.
5) Sportkantines kunnen open tot 22 uur, met vaste zitplaatsen. Voor toegang is vanaf 13 jaar een
coronatoegangsbewijs verplicht. En je moet een mondkapje dragen als je er rondloopt.
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