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Beste leden, 
 
Vanaf 29 september moet de kantine voor voorlopig 3 weken dicht. 
 
Na informatie bij de gemeente hebben we toestemming om zowel buiten als 
binnen te boulen. 
 
Hierbij geldt dat er niet meer dan 30 personen binnen mogen en er geen 
toeschouwers zijn. 
 
Vervelend dat de kantine dicht moet, maar gelukkig kunnen we wel blijven 
spelen. 
 
In het kort nog maar de spelregels voor het sporten: 

• Per 1 juli is zowel binnen- als buitensport weer toegestaan. Binnensport 
accommodaties, waaronder sportscholen mogen hun deuren weer 
openen. 

• Er mag weer binnen worden gesport door alle doelgroepen in alle takken 
van sport. 

• Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen 
hebben. 

• Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter 
afstand te worden gehouden. 

• Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 19 
jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.. 

• Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen van sportaccommodaties 
zijn weer open. 

• Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en 
spreekkoren, is niet toegestaan. 

• Daarnaast dienen de hygiëneregels van het RIVM gevolgd te worden. 
 
De basisregels zijn: 

• Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. 

• Houd 1,5 meter afstand. 

• Vermijd drukte. 

• Was vaak je handen. 

• Houdt rekening met elkaar 
 
We gaan dus gewoon verder met de clubkampioenschappen. 
Ook blijven we op de donderdagmiddag voorlopig nog open, omdat we 
vanwege de beperkte mogelijkheden. 
De leden die op de dinsdagmiddag altijd kwamen spelen worden nu verdeeld 
over de dinsdag- en donderdagmiddag omdat we qua ruimte maximaal 30 
personen kunnen toelaten. 
Deze verdeling is gemaakt op basis van de uitslagenlijst van de 
dinsdagmiddag. 
De standen van de donderdagmiddag zal ik op de lijst van de dinsdagmiddag 
vermelden. 
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Voor de donderdagavond en zaterdag geldt hetzelfde voor het aantal 
personen van maximaal 30. 
 
Let wel op, vol is vol bij maximaal 30 personen 
 
Mondkapjes 
Voor diegenen die een mondkapje wil, deze zijn kosteloos bij de bar te 
verkrijgen. 
 

 
 
 
Nog altijd waart het virus rond, dus blijf gezond en hou rekening met elkaar. 
 

 
 
 
Namens het bestuur, 
Met vriendelijke groeten, 
Cok Ruinard 


