Tips horeca & coronatoegangsbewijs
per 25 sept 2021
Vanaf 25 september kan er weer meer in Nederland. De 1.5 meterregel mag los gelaten worden. Maar
om de verspreiding van het virus verder te beperken en de zorg toegankelijk te houden zijn wel een
aantal voorwaarden van toepassing. Zo is voor het gebruik maken van de horeca binnen een
coronatoegangsbewijs nodig, ook op sportlocaties. Voor de sport zijn enkele uitzonderingen gemaakt
voor niet-horeca gerelateerd gebruik van het clubhuis of de sportkantine.
Vanaf 25 september 2021 mogen clubhuizen, sportkantines en buitenterrassen op sportlocaties open
onder de volgende voorwaarden / adviezen:
• De horeca in clubhuis en sportkantine dient om 00.00 uur gesloten te worden.
• Bij ‘verblijven in de horeca van een vereniging, tennis- of padelcentrum’ geldt dat er een
coronatoegangsbewijs verplicht is voor iedereen van 13 jaar en ouder.
• Vanaf 14 jaar moet het gebruik van het coronatoegangsbewijs samen met het identiteitsbewijs
worden gecontroleerd (vanaf die leeftijd mag gevraagd worden naar het ID)
• Voor het gebruik van het terras buiten geldt deze verplichting niet.
• Voor het bestellen en afhalen van eten en drinken in het clubhuis of de sportkantine is een
coronatoegangsbewijs ook niet verplicht.
• In geval van ‘doorloop’ naar bijvoorbeeld toilet/kleedkamers is tevens geen
coronatoegangsbewijs nodig als deze via een van de horeca afgescheiden gedeelte te
bereiken zijn
• Er geldt geen maximaal aantal bezoekers.
• Het advies is nog steeds om 1,5 meter afstand van elkaar te houden, geef elkaar de ruimte.
• Het coronatoegangsbewijs voor horeca binnen is verplicht, ook als binnen de 1.5 meter
afstand gehandhaafd wordt.
Dit geldt zowel voor de verenigingen en centra met een volledige horecavergunning als voor de paracommerciëlen, waarbij de horeca op de sportaccommodatie geen hoofdactiviteit is maar
ondersteunend. Stem met de horeca-eigenaar/ barcommissie af hoe dit op jouw park geregeld wordt.
Op de site van de overheid lees je meer over de maatregelen per 25 september. Op corona.knltb.nl
vind je de specifieke richtlijnen voor tennis- en padelaccommodaties.

Oproep aan de leden van de WTC:
Bij de bar is een mobiel om de coronatoegangsbewijs te laten scannen.
Om het soepel te laten verlopen,verzoeken we de leden om zich zelf even te melden
bij de bar om het bewijs te laten scannen.
Laten we samen de verantwoordelijkheid nemen en de regels volgen.
Bij voorbaat dank,
Bestuur, personeel en barvrijwilligers

