Met ingang van zaterdag 25 september ’21 gelden de volgende
maatregelen bij VVA Achterberg
De overheid heeft nieuwe versoepelingen aangekondigd. Hieronder staan een aantal
belangrijke maatregelen voor het voetbal die per 25 september ’21 ingaan. We
roepen onze (jeugd)leden en de ouders van onze jeugdleden en overige bezoekers
op om zich te houden aan deze regels. We wijzen u graag op uw
verantwoordelijkheid. Eventuele boetes worden verhaald op de overtreder(s).
Alleen door strikte naleving van deze regels, kunnen we verantwoord blijven sporten.
Onze Kantine
Vanaf 25 september ’21 is het mogelijk toegang tot de horeca te krijgen met een
corona-toegangsbewijs (CTB). Het CTB is van toepassing vanaf 13 jaar en ouder.
Voor de sport zijn er een aantal uitzonderingen en bij VVA Achterberg hanteren we
de navolgende regels:
Je hebt een CTB nodig:
 Voor het zittend nuttigen van eten en drinken in de kantine
Je hebt geen CTB nodig:
 Voor het gebruik van de terrassen buiten en het afhalen van eten en drinken
in de kantine
 het nuttigen van afgehaald eten en drinken buiten
De bezoekers van onze kantine moeten een keuze maken om eten en drinken in de
kantine te nuttigen met een CTB of buiten op het terras zonder een CTB. Je mag
alleen aan de bar staan voor het bestellen en afhalen van eten en drinken.
Als geldig CTB gelden:
 Digitaal bewijs (QR-code) via de Corona Check app;
 Papieren bewijs (papier met QR-code) via de Corona Check-app of de Corona
Check website;
 Herstelbewijs: Bewijs positieve coronatest van minimaal 11 dagen en
maximaal 180 dagen geleden;
 Testbewijs: Een negatieve testuitslag van minder dan 24 uur voor de activiteit;
LET OP: Er kan om een CTB en een legitimatiebewijs gevraagd worden bij controle.
Voor de rest verwijzen we u naar de welbekende algemene uitgangspunten van het
RIVM zoals:
 Blijf thuis bij klachten en laat je testen
 Ga direct naar huis wanneer je klachten krijgt
 Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels in acht
 Gebruik je gezonde verstand

