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Martin Visser

Van: voorzitter@sv-prinsesjuliana.nl
Verzonden: maandag 20 september 2021 19:46
Aan: voorzitter@sv-prinsesjuliana.nl
Onderwerp: SV Prinses Juliana  Coronatoegangsbewijs

  
Beste Leden, 
  
Vanwege gewijzigde regelgeving m.b.t. Corona, zullen onze leden wanneer zij gebruiken maken van 
de kantine, een coronatoegangsbewijs moeten kunnen overleggen. 
Ook een negatieve testuitslag van max 24 uur is toegestaan. 
  
Het bestuur is van mening dat hier een primaire verantwoording ligt bij onze volwassen leden. 
We gaan ervan uit , dat leden voldoen aan de gestelde voorwaarden wanneer zij in de kantine 
verblijven. 
De praktische invulling van controle hierop wordt nog nader bekeken  
 
Voor wat betreft de kunststof schotten tussen de geweerbanen, die zullen voor als nog gehandhaafd 
blijven.   
  
Het bestuur is nog steeds dringend op zoek naar een nieuwe secretaris voor onze vereniging, 
de werkzaamheden zijn maximaal 10 minuten gemiddeld per week. 
Dit kan en mag toch geen probleem zijn; zonder bestuur kan de vereniging immers niet bestaan. 
Kom op en meld je aan, ook voor informatie, bij de voorzitter. 
  
Met vriendelijke groeten, 
  
Martin Visser │ Voorzi er 
  
__________________________________________________________________________________
______________________________________________ 
  
KNSA Nieuwsbrief: 

Afschaffing 1,5-meter-afstandregel en invoering coronatoegangsbewijs 
Per 25 september 2021 zijn door het kabinet weer nieuwe versoepelingen aangekondigd. De 
belangrijkste wijziging voor de sport en dus ook de schietsport, is het afschaffen van de 1,5-meter-
afstandmaatregel. Dat betekent dat ook in de schietsport – daar waar tot voor kort gold ‘als er 1,5 
meter afstand gehouden kan worden, dan moet dat worden toegepast’ – dat niet langer verplicht is. 
Schietsportverenigingen kunnen vanaf dan dus hun schietbanen weer volledig openstellen en alle 
schietpunten weer gebruiken. Een registratieplicht was er al niet meer, maar de meeste 
schietsportverenigingen deden en doen dat toch al met het presentieregister. De KNSA adviseert 
schietsportverenigingen om, wanneer er grote drukte kan ontstaan, een reserveringssysteem te 
blijven toepassen. De KNSA adviseert haar verenigingen ook om zoveel als mogelijk is de 
hygiënemaatregelen te blijven uitvoeren. 

Coronatoegangsbewijs voor sportkantines 

Het kabinet heeft voorts besloten dat voor een aantal sectoren het gebruik van het 
coronatoegangsbewijs (ook wel de ‘coronapas’ genoemd) per 25 september 2021 verplicht is. Die 
verplichting geldt voor culturele instellingen, evenementen, sportwedstrijden en voor de horeca. Dat 
geldt dus ook voor sportkantines (dat zijn immers horecagelegenheden). Een uitzondering is 
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gemaakt voor de terrassen, en dat geldt dus ook voor de terrassen bij sportkantines. Iedereen krijgt 
een coronatoegangsbewijs wanneer hij of zij volledig is gevaccineerd, een geldig herstelbewijs of een 
negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud heeft. Deze maatregel geldt in ieder geval tot 
november 2021, wanneer het kabinet de maatregelen gaat evalueren. 

Schietsportverenigingen hoeven dus hun leden, wanneer die leden uitsluitend schietsportactiviteiten 
verrichten, niet te controleren op het coronatoegangsbewijs, maar wel wanneer hun leden in de 
kantine willen verblijven. Dat controleren kan eenvoudig door het gebruik van de CoronaCheck 
Scanner die te downloaden is door iedereen die over een smartphone beschikt. Meer informatie 
daarover vindt u op: https://coronacheck.nl/nl/scanner. 

  


