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Hieronder de letterlijke tekst van de website van de overheid
inzake de Corona regels vanaf 13 november 2021:

De informatie op deze pagina is aangepast na de

persconferentie van het kabinet van 12 november 2021 van
19.00 uur.

Iedereen mag binnen en buiten sporten. Maar om te
zorgen dat minder mensen besmet raken, gelden voor

sport een aantal maatregelen. 

Voor sportbeoefening op binnensportlocaties is vanaf
18 jaar het coronatoegangsbewijs verplicht. Dit geldt

voor zowel sporters als publiek.

Spelregels voor sport

Iedereen mag binnen en buiten sporten. De
basismaatregelen moeten de kans op besmettingen

voorkomen. De volgende regels gelden:

 Een coronatoegangsbewijs is verplicht op
binnensportlocaties, inclusief sportkantines (met
uitzondering van afhaal), kleedkamers en andere

faciliteiten, voor iedereen vanaf 18 jaar.
 Een coronatoegangsbewijs is verplicht voor

amateursporters vanaf 18 jaar die gebruik maken
van faciliteiten binnen op sportlocaties, zoals

kleedkamers en de sportkantine. 
 Sporten in groepsverband is toegestaan. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2021/11/12/besmettingen-moeten-omlaag-strengere-regels-om-contacten-te-beperken
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2021/11/12/besmettingen-moeten-omlaag-strengere-regels-om-contacten-te-beperken


 1,5 meter afstand houden is niet verplicht bij
wedstrijden en trainingen. 

Houdt u verder aan de basisregels   om

verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. 

Regels voor publiek bij sportwedstrijden

Er is geen publiek toegestaan bij wedstrijden in de
professionele- en amateursport. Alleen toegang
hebben personen die beroeps- of bedrijfsmatig

werkzaamheden verrichten. 

Dit betekent ook dat zowel betaalde personen als
vrijwilligers geen coronatoegangsbewijs hoeven te

laten zien op het moment dat zij een functie voor de
sport vervullen in een binnensportlocatie. Zodra zij

geen taak meer vervullen, moeten zij de sportlocatie
verlaten.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/basisregels


Besluitenlijst van de bestuursvergaderingen d.d. 9 juni, 27 juli en 14 september 2021

● Op 9 juni jl. is besloten om op 5 oktober 2021 te starten met een extra 
speelmiddag op de dinsdag. Hierbij wordt dezelfde speeltijd gehanteerd als 
op de woensdagmiddag en zaterdagmiddag. Het spelen begint om 13.00 uur.  

Omdat onze vereniging voor de eerste lessenreeks een hoge vergoeding voor
de docent heeft ontvangen van Tijd voor Vitaliteit, heeft het bestuur besloten 
aan de docent, bij wijze van hoge uitzondering, een bedrag van EUR 450,00 
vrijwilligersvergoeding te betalen. De docent heeft in de maanden april, mei 
en juni gedurende zes weken tweemaal per week les gegeven aan deze Tijd 
voor Vitaliteit cursisten.

● In de vergadering van 27 juli is besloten, dat er op niet officiële speeldagen 
weer een poosje gespeeld mag worden op het terrein van Les Pointeurs, maar
kantine, toiletten en binnenbanen zijn niet beschikbaar.

● Het bestuur heeft in de vergadering van 14 september een bestuursreglement 
vastgesteld.

● Tussen het grint op de banen en tussen de tegels zal geen gif meer worden 
gespoten. Er zal voortaan steenzout worden gebruikt.

 

Op het parkeerterrein zijn 2 invalidenborden geplaatst.
Deze plekken dienen vrij te blijven voor personen met een invalidenkaart.

Op woensdag 5 januari 2022 is het oliebollentoernooi +
nieuwjaarsreceptie.



Bewegen op rustige en ontspannen wijze?
Uw concentratie verbeteren?
Nieuwe contacten maken?
Een boule-clinic voor uw familie of collega’s?

Kom boulen bij Les Pointeurs!
Olympiaweg 2b (achter Korfbal Vereniging Tempo)
Er zijn boules beschikbaar op de club.
Iedere woensdag en zaterdag vanaf 13.00 uur bent u welkom.
Bij slecht of te koud weer spelen we in onze verwarmde hal.

Zie ook onze website: www.pointeurs.nl

Inlichtingen: secretariaat, tel.: 0172-210569

http://www.pointeurs.nl/

