5 november 2021
Beste leden,
Zoals jullie op de persconferentie van dinsdag 2 november 2021 hebben gehoord is besloten een
aantal aanvullende maatregelen te nemen om het aantal besmettingen terug te dringen.
Voor onze vereniging gelden vanaf maandag 8 november 2021 de volgende regels:
-

-

toegang tot het gebouw/de zaal is alleen mogelijk na het scannen van je QR-code en bij een
geldige QR-code, het groene vinkje.
Je kunt de QR-code tonen vanaf je mobiele telefoon of een papieren print. Donderdagavond
hebben reeds 6 aanwezige leden een geldige QR-code gescand.
In eerste instantie zal ik het scannen zelf doen, via de Corona scan app op mijn mobiele
telefoon.
Bij een geldige QR-code verschijnt een groene “V” op het scherm en kan toegang worden
verleend. In dat geval registreer ik op een lijst dat voor jou een geldige QR-code is
vastgesteld. Dit geschiedt éénmalig, bij volgende bezoeken hoeft geen nieuwe QR-code
check plaats te vinden.
Bij een ongeldige QR-code of het ontbreken hiervan mogen wij geen toegang verlenen tot de
zaal. Dit wordt niet op de genoemde lijst genoteerd.
Na het scannen blijven op de Corona-check app géén gegevens over jou bewaard.

Verder blijven onderstaande maatregelen van kracht:
• bij symptomen ga je niet de zaal in
• je wast je handen met de spray en tekent de presentielijst
• de presentielijst wordt gebruikt voor eventueel benodigd contactonderzoek en waarschuwen van
leden die in de zaal aanwezig zijn geweest
• zorg voor voldoende afstand tussen en na de trainingen.
• verblijf niet langer dan nodig is in de kantine en zorg er voor dat er slechts één persoon tegelijk in
de kantine is.
Het bestuur heeft in haar vergadering van afgelopen dinsdag o.a. de volgende besluiten genomen:
• De leeftijdsgrens voor nieuwe leden is (minimaal) 16 jaar. Dit is conform artikel 4 van onze
statuten. Dit zal op de website nog worden aangepast.
• Binnenkort zal de najaarscontributie, vastgesteld op 60,-, worden afgeschreven van je rekening.
• De Algemene Ledenvergadering zal, als de Coronasituatie het toelaat, in de maand mei
plaatsvinden.
Ik wil jullie vragen om bovenstaande maatregelen na te leven, het is een kleine moeite en kan de
kans dat we elkaar besmetten verkleinen. Blijf gezond!
Frank Helmer
Voorzitter TAVERDO

