
Regels i.v.m. corona vanaf 13 november 2021

● We houden ons aan de richtlijnen van het RIVM en de Nederlandse overheid.

● Je kunt sporten als je jouw coronatoegangsbewijs (QR-code) kunt tonen. Het
bestuur of door het bestuur aangewezen leden zullen deze checken.

● In alle publieke binnenruimtes is een mondkapje niet verplicht als je een
geldige QR-code kunt tonen, dit geldt voor het trappenhuis in De Lieberg en de
hal en gang van Dudok Arena.

● Publiek is niet toegestaan.
● Bij verschijnselen als verkoudheid, hoesten, niezen en koorts blijf je thuis en

laat je je testen.
● Als je symptomen krijgt tijdens het spelen dan ga je direct naar huis.
● In beide sporthallen is ontsmettingsgel aanwezig om je handen te ontsmetten.
● 1.5m. is een veilige afstand voor jezelf en anderen. Tijdens het sporten hoeft er

geen 1.5m. afstand gehouden te worden. Dubbelen is toegestaan.
● Indien je positief wordt getest op corona, volg het advies van de GGD. Licht

zonodig het bestuur in via de mail (bcderiebeeck@gmail.com).

● We kunnen elkaar aanspreken op het handhaven van de regels.

● Gebruik je gezonde verstand door de regels te volgen en dan is het ok.

Coronarules

● We have to follow the RIVM rules and Dutch governmentrules.
● You can play if you have a corona ticket (QR-code). One of the boardmembers

or a member of the club will check your corona ticket.
● Public is not allowd in the sportshalls.
● You do not have to use the mouthmask in De Lieberg and Dudok Arena if you

have a valid QR-code.
● You stay at home if you have symptoms like nasal cold, runny nose, sneezing,

fever, sore throat. Go to a test location for a coronatest.
● If you get above mentioned symptoms while playing badminton, you go home

immediately.
● In both sports halls you will find disinfectiongel.
● 1.5m. of social distance is a safe distance for yourself and other people. During

playing badminton 1.5m. is not necessary. You can play doubles.
● If a member will be infected by corona, please follow the advice of GGD. Please

send the board of Badmintonclub De Riebeeck an email:
(bcderiebeeck@gmail.com).

● Each member may address each other on enforcing the rules.
● Use your common sense by following this rules and then it will be fine.


