
 

 

CORONA INFORMATIE SKC MERWEDE/MULTIPLAAT 

Het feit dat Covid19 nog steeds volop ons dagelijks leven beïnvloedt en er steeds meer 

maatregelen worden genomen door de instanties om het virus te stoppen om verdere 

verspreiding te voorkomen, zorgt ervoor dat het bestuur van onze vereniging hier steeds meer tijd 

aan dient te besteden.  

Om het bestuur meer tijd te geven voor andere belangrijke zaken is er een ‘Corona Assiste ntie 

Team’  

(CAT) in het leven geroepen. Dit CAT zal de regelgeving van overheidswege en vanuit het KNKV 

vertalen naar de activiteiten bij SKC Merwede/Multiplaat en het bestuur hierin adviseren.  

Adri Lugthart is vanuit het bestuur de contactpersoon voor dit team.  

De teamleden zijn: Theo Struijk, Dennis van Eijl en Rick Landa.  

Het CAT zal de implementatie en uitvoering van de maatregelen voor zijn rekening nemen en de 

leden hierover regelmatig via sociale media informeren. 

Voor vragen omtrent de effecten en gevolgen voor onze vereniging en haar leden met betrekking 

tot de huidige en toekomstige situatie is het emailadres corona@skcmerwede.nl ter beschikking 

gesteld. 

Update 8 november 2021 
 
De Rijksoverheid heeft op dinsdag 2 november in een persconferentie aangekondigd dat het 
coronatoegangsbewijs (CTB) van toepassing wordt voor de binnensportcompetities. 
Deze maatregel heeft grote gevolgen voor onze vereniging nu wij net voor het begin staan van het 
zaalseizoen 2021-2022. Het CAT én het bestuur doet een klemmend beroep aan iedereen om zelf 
de verantwoording te nemen om aan de regelgeving te voldoen en niet de discussie aan te gaan 
met anderen (lees corona-assistenten binnen onze vereniging); deze regelgeving is immers 
opgelegd door de overheid aan de verenigingen. 
 
-Vanaf zaterdag 6 november moet het CTB (QR-code) gescand worden voordat iemand van 18 jaar 
of ouder de sporthal betreedt om deel te nemen aan trainingen en/of (oefen)wedstrijden. Dit 
geldt tevens voor toeschouwers bij sportactiviteiten in de hal. Daarbij kan ook de identiteitskaart 
gecontroleerd worden.  
Voor personen onder 18 jaar is controle van het CTB niet van toepassing. 
 
-Personen die met een functie aanwezig moeten zijn op de vereniging zijn van deze verplichting 
uitgezonderd. Het gaat dan bijvoorbeeld om trainers en coaches (uit en thuis), scheidsrechters en 
alle noodzakelijk aanwezige andere vrijwilligers. 
  
-Let op:  
Rij-ouders vallen niet onder deze uitzondering.  
Voor het betreden van de horecaruimte/kantine dient wel door iedereen een CTB getoond te 
worden. 
Een ouder/begeleider van een sporter met beperking hoeft geen CTB te tonen. 
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-Eenmalig controleren volstaat niet, er moet voorafgaand aan elke activiteit (training/wedstrijd) 
opnieuw gecontroleerd worden. Voor uitwedstrijden geldt dat de trainer/begeleider/aanvoerder 
er zeker van dient te zijn dat alle spelers voor vertrek aan de gestelde eisen voldoen. Dit om 
teleurstelling en discussie bij de vereniging waar we “gast” zijn te voorkomen  
 
-Om controle van het CTB mogelijk te maken in de sporthallen in Sliedrecht zullen er 
verenigingsvrijwilligers bij de ingang naar de tribunes het CTB controleren. In de Stoep zal 
daarvoor de toegang in de hal naar de kleedkamers afgesloten worden. Men kan alleen via de 
ingang bij de tribune de zaal en kleedkamers bereiken.  
In de Lockhorst wordt bij de trap naar de tribune en kleedkamers gecontroleerd. 
 
-Tijdens trainingen en oefenwedstrijden zullen de trainer/coach en de aanvoerder het CTB voor 
aanvang controleren. Tijdens wedstrijden zal de zaalwacht de controle van het CTB verzorgen. Bij 
calamiteiten dient men niet in discussie te gaan maar direct de beheerder van de sporthal in te 
lichten. De indeling van de zaalwacht is tot nu toe altijd voor twee personen, met ingang van 
aankomend zaalseizoen zal dit voor drie personen zijn. We hopen als CAT én als bestuur op ieders 
begrip en medewerking. 
 
De basisregels blijven onverminderd van belang, ook als je al gevaccineerd bent. De basisregel 
‘verplicht 1,5 meter afstand houden’ verandert in een dringend advies om afstand te houden. Het 
blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven. 
 
Mocht je vragen hebben of is het niet duidelijk dan kan je via de mail contact opnemen met het 
Corona Assistentie team. 
Eventuele suggesties of ideeën kunnen gedeeld worden met het CAT via mail, 
corona@skcmerwede.nl   
Ook voor vragen met betrekking tot de genomen maatregelen die van toepassing zijn voor SKC 
Merwede/Multiplaat kan je contact opnemen met het CAT.  
 
Laten wij met elkaar en voor elkaar er voor zorgen dat we Covid19 onder controle krijgen.  
 
Voor iedereen geldt: 

• heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; 
• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: 

neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, 
koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen; 

• vermijd drukte; 
• was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;  
• schud geen handen; 
• neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht; 

 
 
 
          Dennis Theo       Rick   
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