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Beste badmintonners, 
 
Nu de start van het nieuwe seizoen een feit is moeten wij toch weer de coronaregels aangeven 
met hoe wij op de speelavonden aan de slag gaan. 
Afgelopen donderdag 2 september hebben wij het afhangbord met naam labels weer gebruikt. 
Daarbij bleek al snel dat dit géén goede keus was. Bij wisselen van speelperiode was het dringen 
bij het afhangbord alsof er nooit corona heeft bestaan! 
Daarnaast waren een aantal senioren voor 20u al in de zaal, wat voor de jeugd groep verstorend 
werkt. Bovendien moeten we voorkomen dat we niet met te veel personen tegelijk in de zaal zijn. 
Ook hebben wij de namen van aanwezigen niet geregistreerd. Of die regel officieel nog van kracht 
is weten wij niet maar dit gaan we vanaf donderdag 9 september wel weer doen. 
Dit zijn duidelijk geen gewenste situaties. 
Dus wat gaan wij daar tegen doen? Eigenlijk dat wat we eerder al hebben gedaan: 

 Via de hoofdingang van De Helster kom je het gebouw binnen 

 Via de gang kun je naar de kleedkamers en via de kleedkamers de sportvloer op 

 Er mag gewoon gedoucht worden 

 Bij verlaten van De Helster moet de zij-uitgang tussen kleedkamer 2 en 3 in de lange gang 
gebruikt worden 

 De Junioren moeten om 20:10u de zaal verlaten hebben; dus niet later! 

 De Senioren mogen vanaf 20.10u de zaal betreden; dus niet eerder! 

 Voor Senioren: Bij binnenkomst in de zaal noteer je jouw naam op het registratieformulier  

 De senioren gebruiken géén afhangbord 

 De speelperiodes beginnen om 20:10u en om de 20 minuten gaat de bel zodat gewisseld 
kan worden tussen de aanwezige spelers. 
Dit hebben we eerder gedaan en werkte goed, dat verwachten wij nu ook weer! 
 

Dan is er nog de vraag wat te doen voor personen die NIET gevaccineerd of genezen zijn van een 
eerdere corona besmetting? 
Hier is géén landelijk beleid voor, dus de verenigingen moeten zelf bepalen hoe ze daarmee 
omgaan. Wij als bestuur gaan géén controles uitvoeren. Wij verwachten van de leden dat zij hun 
eigen verantwoording nemen en bij twijfel van besmetting NIET naar de club komen. Iedereen 
weet nu onderhand hoe te handelen! 
Mocht je enkele dagen nadat je bent komen badmintonnen toch positief zijn getest op corona, 
laat dit dan zo spoedig mogelijk aan één van de corona coördinatoren, weten zodat de overige 
aanwezige spelers op die avond door ons ingelicht kunnen worden. Uiteraard zullen wij in 
voorkomend geval niet de naam noemen van de besmette persoon. 
 
Corona coordinatoren: 

- Jeugd: Astrid Kepers 
- Senioren en BOD: Danny Samson 
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Wanneer wordt er getraind/gespeeld: 
 

Dinsdag 
Jeugd Senioren 

 
Donderdag 

BOD Jeugd Senioren 

19.00 - 20.30 20.30 - 22.00 
 

14.00 - 15.30 18.30 - 20.00 20.10 - 22.30 

07-Sep Ja Ja 
 

09-Sep Ja Ja Ja 

14-Sep Ja Ja  16-Sep Ja Ja Ja 

21-Sep Ja Ja  23-Sep Ja Ja Ja 

28-Sep Ja Ja  30-Sep Ja Ja Ja 

 
 
 
Het Bestuur 


