
Update Corona maatregelen vanaf 25-9 

 

Beste leden, 

De Rijksoverheid heeft vorige week nieuwe Corona-maatregelen aangekondigd. Deze nieuwe 

maatregelen gaan zaterdag 25 september in. Wij, bestuur, vrijwilligers en leden van TTV Amstelveen 

moeten ons aan deze maatregelen houden. Wij kunnen ons de sancties bij overtreding van de 

maatregelen niet veroorloven. 

 

Je hebt vanaf 25 september een coronatoegangsbewijs (QR code via de Corona App) nodig om 

gebruik te maken van de horeca in onze sportkantine. Tegelijkertijd blijven de speelzaal, de 

kleedkamers, de toiletten en een deel van onze kantineruimte toegankelijk zodat iedereen kan blijven 

sporten zonder corona-check. 

 

Op basis van de nieuwe richtlijn gaan we vanaf 25 september de kantine verdelen in twee zones: 

 Gemengde zone, toegankelijk voor iedereen, geen coronatoegangsbewijs nodig. Dit als je iets 

wil afhalen in de kantine zoals een AA of een Snicker. Blikjes, kopjes koffie en andere 

etenswaren zoals chips of een tosti zijn niet  toegestaan in de speelzaal. 

 Horeca zone, specifiek gemarkeerd, alleen toegankelijk met een coronatoegangsbewijs. Dit 

betreft het deel van de kantine achter de met tape gemarkeerde ruimte. Hier kun je lekker 

gaan zitten met een drankje en/of een snack. De kantine sluit om 0.00 uur. 
 

Hou er daarom rekening mee dat je wordt gevraagd om een coronatoegangsbewijs te tonen als je 

gebruik wilt maken van onze horeca zone. Deze QR code zal worden gescand door de 

barmedewerker, een bestuurslid of een andere vrijwilliger. Het coronatoegangsbewijs geldt vanaf 13 

jaar, vanaf 14 jaar moet je ook een ID-bewijs (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs) kunnen laten 

zien. 

 

Als je vanaf zaterdag 25-9 een andere vereniging of een horeca gelegenheid bezoekt, moet je er ook 

rekening mee houden dat je om een coronatoegangsbewijs wordt gevraagd. 

 
Ten slotte vraag ik je aandacht voor het volgende. De achtergrond van de maatregelen is belangrijker 

dan de precieze teksten ervan. Het gaat erom dat we de risico’s op Corona-besmetting zoveel 

mogelijk beperken. Het uitgangspunt hierbij is dat het besmettingsrisico aanzienlijk lager is als je 

volledig bent gevaccineerd, recent bent getest of in het afgelopen halfjaar Corona hebt gehad. Verder 

zijn zoveel mogelijk afstand houden en goed ventileren belangrijke voorzorgen tegen Corona. 

 

Voor de overige, algemeen geldende Corona maatregelen verwijs ik je naar dit bericht . 

Heb je vragen over het TTV Amstelveen beleid, dan kun je met mij per e-mail contact opnemen. 

Meer informatie over het coronavirus kun je vinden op de website van het RIVM. 

 

Met vriendelijke groet, 

Brian van den Heuvel 

TTV Amstelveen 

 

https://ttvamstelveen.nl/wp-content/uploads/2021/09/Nederlandse-versie-Corona-regels-trainen-en-vrijspelen-20210925a.pdf
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus&data=04|01|bert.van.schaik@asr.nl|7ab5de4792ac4bc4e1b708d97f39a0e9|092ed8ead21743afbb33abd3c252103c|0|0|637680707772535366|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=dGNo7XTfl6OHFJiTD0i4Ge2NcCmjtO3VLnFffU0L4F4=&reserved=0

