
  

Corona-update 14 november 2021 

 

In de persconferentie van 12 november zijn er door premier Rutte en minister Hugo 
de Jonge helaas weer beperkingen aangekondigd die de sport en de horeca treffen. 
 

De maatregelen gelden vanaf 13 november, 18.00 uur en zijn van kracht tot 
voorlopig 4 december 2021. 
Wat betekent dit voor tennis bij TVA ? 

 Sporten buiten blijft mogelijk. 
 Tijdens het sporten is de 1.5 meter afstand niet nodig, wel buiten de baan of 

op het park. Geef elkaar de ruimte. 
 Voor alleen buiten sporten is het niet nodig een Corona Toegangsbewijs 

(CTB) te laten zien. 
 Horeca op sportlocaties mag open van 6.00 uur tot 20.00 uur. Een CTB is 

nodig voor iedereen van 18 jaar en ouder bij het betreden van de 
binnenruimtes, horeca en terras van de sportlocatie. Een vaste zitplaats is 
verplicht. Dit betekent dus dat iedereen die gebruik maakt van het clubhuis of 
het buitenterras op onze vereniging een CTB moet laten zien. Dit geldt ook 
voor de andere binnenruimtes, zoals kleedkamer, toilet en bestuurskamer. 

 Publiek is niet toegestaan op het park of in een hal. Ouders, familie en 
vrienden kunnen niet komen kijken bij trainingen en wedstrijden. 

Uitzonderingen: 

 Mensen die functioneel aanwezig moeten zijn en vrijwilligers hoeven geen 
CTB te tonen in binnenruimtes op verenigingen en binnensportlocaties. Denk 
hierbij aan leraren, coaches, onderhoudsprofessionals, competitie- en 
toernooileiders en andere vrijwilligers zoals ouders die moeten rijden naar een 
training of wedstrijd. 

 Het clubhuis mag na 20 uur nog wel gebruikt worden door toernooi- of 
wedstrijdleiding. De horeca blijft dan wel gesloten 

Wij zijn trots en zuinig op onze vrijwilligers. Als zij u om een QR-check  vragen, 
behandel ze dan met respect.  
 

 

Advies is om basisregels te blijven volgen: 
 

 

 Bij klachten blijf je thuis en laat je een test afnemen 
 Houd 1,5 meter afstand van elkaar 
 Was vaak de handen en hoest en nies in je elleboog 



 Vermijd drukte 
 Betaal met pin en het liefst contactloos. 

 

Wij vragen iedereen rekening te houden met bovenstaande.  
 

Met sportieve groeten, 
 

Bestuur TVA Arkel 
 

  
 


