
                                                
 
Beste CCP’er, 
 
Binnenkort speelt één van jullie teams een wedstrijd tegen Badmintonvereniging Nieuw-Vennep.  
Wij willen U en de spelers/begeleiders van dit team graag alvast bekend maken met onze huidige 
corona maatregelen. 

 Daarom verzoeken wij u om: 

• In onze zaal geld dat iedereen van 18 jaar en ouder een geldige covid-19 QR code dient te 
tonen ook coaches en trainers tijdens competitie wedstrijden.  

o Deze zijn namelijk niet standaard in onze amateursport per team aanwezig en is 
daarmee geen must have zoals in de protocollen staat beschreven voor de 
wedstrijden. Vervoerders waren al uitgesloten van ontheffing. 

o Deze check wordt voor spelers en maximaal 1 coach/begeleider beneden uitgevoerd. 
 Begeleider / coach is vast per team en mag gedurende de wedstrijd niet 

wisselen krijgt genummerd polsbandje wat om pols gedragen dient te 
worden. Bij afdoen wordt verdere toegang tot de zaal ontzegt. (dus ook niet 
af en in een zak doen.) 

o Publiek / overige rijouders worden voor de rest niet toegelaten tot de zaal! indien 
meer ouders aanwezig / nodig zijn, dienen deze plaats te nemen in de kantine. 

• Mensen van 13 jaar en ouder vragen wij minimaal een ID mee te hebben om aan te tonen 
wat de leeftijd is. 

• Geen geldige QR code is niet spelen / kijken. 
• In de kantine (langs de lijn) als u daar plaats wilt nemen toont u eerst een geldige QR-code bij 

13 jaar en ouder. Afhalen kan zonder 
• Wij verstrekken (lees doen om een) polsbandjes bij de eerste scan zodat als u koffie haalt 

niet opnieuw gescand dient te worden bij terugkomst kantine.  
• Eventueel kan de barman daar ook al mee akkoord gaan hij moet dan ten alle tijden wel om 

zijn en niet gebroken. 
• Uw handen te ontsmetten bij binnenkomst van de accommodatie. 
• Toeschouwers dienen plaats te nemen op de tribune en daarvoor aangewezen plaatsen.  
• spelers van een team nemen plaats op de banken in de zaal. 
• Teams dienen plaats te nemen op de daarvoor geplaatste banken in de zaal. 
• Schud geen handen 

 

Onze zaalindeling is als het plaatje op de volgende pagina. Hierop vindt u ook de teamnummers van 
onze teams en op welke baan deze spelen. Toeschouwers gaan hierbij dus de trap omhoog tenzij 
anders aangegeven.  
 
In samenspraak met onze sporthal worden tribunes boven afgesloten. U kunt plaats nemen in de 
kantine onder de horeca regels. Tevens mogen mensen zonder QR code ook niet in de gangen 
verblijven en dienen het complex te verlaten. Dit komt bij verhuur vandaan en niet bij de 
receptioniste.  Wij vragen u daarom niet daar de discussie te voeren maar u gewoon aan de regels te 
houden.  



Wij vinden het ook vervelend dat er zoveel maatregelen zijn en u de wedstrijden niet kunt zien.  
Maar als we ons allen aan de regels houden kunnen we hopelijk wel wedstrijden blijven spelen. 
Wij wensen u alvast sportieve wedstrijden toe.  

 


