
Coronabeleid met ingang van 25 september 2021 

 

Zoals bij iedereen inmiddels bekend zal zijn, gelden per 25 september 2021 nieuwe regels omtrent 

het corona-virus. Uitgangspunt van het rijksbeleid is dat voor horecagelegenheden geldt dat een 

coronatoegangsbewijs nodig is. Het rijksbeleid bepaalt echter dat voor eet-en drinkgelegenheden bij 

sportaccommodaties geldt dat een coronatoegangsbewijs niet noodzakelijk is wanneer bij het 

afhalen in deze gelegenheden het eten en drinken in of bij de sportaccommodaties genuttigd worden 

buiten de afgescheiden horeca-functie. Het NOC/NSF heeft in een document verduidelijkt wat dit 

specifiek voor sportkantines met horeca betekent.  

Het NOC/NSF geeft in dat document onder meer aan: 

“Vanaf 25 september 2021 is het mogelijk toegang tot horeca te krijgen met een corona-

toegangsbewijs. Voor de sport zijn een aantal uitzonderingen hierin. Zo is het mogelijk om 

een deel van de sportkantine/horeca af te scheiden van de rest van de ruimte zodat de 

sportkantine gebruikt kan worden ook zonder coronatoegangsbewijs. Belangrijk hierbij is dat 

er een duidelijk afgescheiden gedeelte voor de horeca zichtbaar moet zijn met bijv. een lint, 

tape of een plantenbak.”. 

In het betreffende document van het NOC/NSF wordt nogmaals benadrukt dat geen CTB 

(coronatoegangsbewijs) nodig is in het geval van “het nuttigen van afgehaald eten en drinken buiten 

het afgescheiden horeca gedeelte”.  

Overeenkomstig het rijksbeleid en de verduidelijking van het NOC/NSF hebben wij in het clubhuis het 

horecagedeelte afgescheiden met tape en een aantal verrijdbare kasten. Het eten en drinken mag 

afgehaald worden in het horecagedeelte en vervolgens slechts worden genuttigd in het gedeelte 

buiten het afgescheiden horeca-gedeelte.  

Voor de vrijwilligers achter de bar geldt dat wij deze gelijkstellen met het personeel van een 

horecagelegenheid. In het kader van de AVG mag aan dergelijk personeel niet gevraagd worden of zij 

in het bezit zijn van een coronabewijs. Dat kunnen wij dan ook niet aan onze vrijwilligers achter de 

bar vragen. Wel verzoeken wij aan een ieder extra aandacht te geven aan de reeds bestaande regel 

dat slechts barpersoneel zich achter de bar mag bevinden. Andere bezoekers hebben nadrukkelijk 

geen toestemming om in het afgescheiden horecagedeelte aanwezig te zijn.  

Zolang een ieder zich houdt aan deze uitgangspunten zijn wij van mening dat een 

coronatoegangsbewijs niet gevraagd hoeft te worden. Wij verzoeken alle bezoekers van ons clubhuis 

dan ook strikt aan deze uitgangspunten te houden. Wij zullen hierop ook toezien, maar spreek elkaar 

– in een voorkomend geval dat dit niet gebeurt – hierop aan. 

Een veilig clubhuis staat bij ons voorop. Hoewel dit na 25 september formeel niet meer nodig is, 

handhaven wij daarom de eerder genomen maatregelen in ons clubhuis, zoals de kuchschermen, de 

bestel/afhaallocaties aan de bar alsmede de op de vloer aangebrachte bewegwijzering. Ook dienen 

bezoekers er rekening mee te houden dat wij op bepaalde momenten toch een 

coronatoegangsbewijs kunnen vragen. Wij gaan er vanuit dat een ieder zijn/haar 

verantwoordelijkheid neemt en bijvoorbeeld thuisblijft bij verkoudheid en de algemene 

hygiënevoorschriften in acht neemt.  
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