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: Covid-19
: CWH GB 21-117
: Mark Wisman RvB, Marjolein Snip RvB, Sporten RvB, CWH.
: spelregels voor sporten

Gaanderen, 14 november 2021.

Geachte dames en heren keurmeesters en geacht bestuur,

Tijdens de persconferentie van afgelopen vrijdag 12 november, zijn nieuwe maatregelen bekend
gemaakt voor de bestrijding van het Covid-19 virus.
Deze maatregelen zijn noodzakelijk gezien het sterk toenemende aantal besmettingen.
De RIVM- en overheidsmaatregelen worden door de CWH overgenomen.
Het openingsitem van deze persconferentie was duidelijk de eigen verantwoordelijkheid van ons
allen om de maatregelen serieus te nemen zodat erger kan worden voorkomen.
De CWH roept alle sporters dan ook op de maatregelen na te komen en niet te gaan zoeken naar
de randjes van wat wel en niet kan. Nu kunnen we nog sporten, als de besmettingen nog meer
oplopen is het niet ondenkbaar dat er weer een verbod komt op samen sporten.
De aangekondigde maatregelen zijn vooralsnog van kracht tot zaterdag 3 december a.s.
Als mensen dicht bij elkaar zijn, kunnen zij het covid-19 virus heel snel aan anderen doorgeven.
•
•

Houd daarom 1,5 meter afstand van iedereen die niet bij u thuis woont.
Houd ook afstand van familie of vrienden.
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•

•
•

Sportkantines zijn vanaf 20.00 uur gesloten. Voor eet- en drinkgelegenheden bij sportaccomondaties en voor kleedkamers geldt dat een coronatoegangsbewijs voor iedereen vanaf
18 jaar verplicht is.
Voor buitensporten is het mogelijk als het programma hierom vraagt, om kortstondig binnen
de 1,5 meter te komen.
Er wordt geen publiek toegelaten bij wedstrijden.

Als bovengenoemde maatregelen worden nageleefd, kan het IGP-programma worden
uitgevoerd zoals reglementair voorgeschreven.
Met vriendelijke groet, namens de CWH
Gerard Besselink
Secretaris
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