Nieuwe CORONA-maatregelen bij de Beuningse Boys
Aan alle leden, gasten en publiek van de Beuningse Boys,
Inmiddels is in de loop van de week duidelijk geworden welke nieuwe maatregelen ter
voorkoming van Corona met ingang van morgen, 6 november , gaan gelden. Daar zitten
maatregelen bij die een behoorlijke impact hebben op het gebruik van kantine en
kleedkamers bij onze vereniging. Wij streven ernaar om ons zoveel mogelijk aan deze
maatregelen te gaan houden. We willen dat gaan doen op een passende manier
zodat iedereen zich nog altijd van harte van welkom voelt op ons sportpark.
De maatregelen komen voor ons in de kern op het volgende neer: iedereen die ouder is
dan 17 mag alleen worden toegelaten tot het clubgebouw als hij of zij beschikt over een
Corona-toegangsbewijs (CTB). Dat is een bewijs van vaccinatie, een negatieve test of
een bewijs Corona te hebben gehad en blijkt vooral uit QR code op uw telefoon.
Deze verplichting geldt niet tijdens het voetballen buiten of voor publiek langs de lijn.
Deze verplichting geldt wel overal binnen, bijvoorbeeld in de kantine maar ook in de
kleedkamers, de gangen en op het toilet. De verplichting geldt niet voor de jeugd jonger
dan 18.
Dit betekent dat u - mits 18 jaar of ouder- vanaf morgen 6 november -in het
clubgebouw op elk moment gecontroleerd zou kunnen worden op het bezit van
een CTB. Zorg dat u deze bij zich heeft, evenals een identiteitsbewijs.
Dit weekend gaan we uitproberen op welke wijze we deze regels zo eenvoudig mogelijk
kunnen toepassen en ook de naleving ervan kunnen controleren. Dat zullen we doen door
de invoering van een verplichting in het gebouw een polsbandje te dragen. Dit is een
eenvoudig te controleren manier, goed te realiseren en zonder veel belasting van
iedereen.
De volgende regels gaan met ingang van morgenvroeg in ieder geval voor dit weekend
gelden:
- iedereen die 18 jaar of ouder is en het clubhuis betreedt, dient een polsbandje te
dragen; hiervan is alleen uitgezonderd de situatie dat u het gebouw betreedt om een
polsbandje te gaan halen. Dan loopt u direct door om een bandje te halen.
- een polsbandje wordt verstrekt boven voor de ingang van de kantine, hier is een
ingericht uitgifte-, controlepunt. Als u voornemens bent zich ergens binnen het gebouw
op te houden, meld u dan z.s.m. na aankomst bij dit uitgiftepunt.
- een polsbandje wordt slechts uitgereikt als u in het bezit bent van een CTP. Uw QR code
wordt gescand alvorens een bandje uit te reiken. U kunt gevraagd worden u te
legitimeren.
- u dient dus een legitimatiebewijs bij u te hebben
- volgens de regels van de regering zijn leiders/trainers en andere vrijwilligers
uitgezonderd van de verplichting om een CTP te hebben maar dat neemt niet weg dat
ook zij een polsbandje moeten dragen volgens de regels die bij onze vereniging gaan
gelden. Zij zullen in hun hoedanigheid van trainer/leider een bandje uitgereikt kunnen
ophalen bij het uitgiftepunt. Zij zullen ook gevraagd worden om een CTP te tonen maar
mogen weigeren zich te laten controleren bij de uitgifte van het bandje. Wij zouden het
zeer op prijs stellen als zij wel het (goede) voorbeeld laten zien.

- het bandje geldt voor de gehele dag, weekend waarop het is uitgereikt. Als u het
zichtbaar draagt zult u verder ook niet met een controle worden lastig gevallen.
- het bandje is slechts geldig op de dag, weekend dat het is uitgereikt.
- zonder polsbandje kun je verzocht worden je uit het gebouw te verwijderen, aan dat
verzoek zal gehoor gegeven moeten worden.
Voorlopig is dit de wijze waarop we het dit weekend gaan doen. Of we ook door de week
op de trainingsavonden met bandjes gaan werken, zal later worden besloten. Nadere
communicatie volgt na de ervaringen van dit weekend. Een uitgebreider, vernieuwd
Corona-protocol zal later in de week op de site verschijnen.
Een en ander zal dit weekend niet direct zonder problemen gaan. We vragen daar uw
begrip voor. We vragen vooral ook uw medewerking. Alleen dan kunnen we met elkaar
binnen de regels zo ‘normaal’ mogelijk met elkaar kunnen genieten van het voetbal, de
3e helft en alle andere aspecten van onze vereniging. Bedankt voor jullie begrip en
ondersteuning in dit alles.
Voor alle leden en teams van de Beuningse Boys is het ook nog belangrijk je te
realiseren dat dit de manier is waarop wij het bij Beuningse Boys opzetten. Wij kunnen
niet overzien hoe het bij andere verenigingen is. Voor de teams die uit spelen geldt dat
personen ouder dan 17 ook daar gecontroleerd kunnen worden bij het binnengaan van
een clubgebouw, kantine, toilet of kleedkamer. Het dringende advies van ons is dan ook
te zorgen dat eenieder die daarover beschikt zijn CTB en identiteitsbewijs bij zich heeft.
Anders kun je overal binnen geweigerd worden.
Ten slotte laten we het belangrijkste niet vergeten ⚽, iedereen heel veel voetbal-plezier
dit weekend..
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