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Het bestuur van de Vereniging ’t Ivoor informeert de leden regelmatig over belangrijke zaken en besluiten.
De nieuwsbrief is ook te lezen op het mededelingenbord in ons clubhuis.

Coronacheck en andere maatregelen
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Als gevolg van de oplopende besmettingen door het coronavirus, heeft onze regering het besluit
genomen tot extra maatregelen. Dit heeft uiteraard ook gevolgen voor onze vereniging. Daarom
kwam ons bestuur gisterenavond bijeen, aan de start van de clubavond, om samen de te nemen
maatregelen te bespreken en eensgezind hierover te besluiten.
Uitgangspunt van ons handelen zijn de maatregelen die we via de gemeente Boxtel ontvangen. Ons
is bericht dat wij MOETEN CONTROLEREN of onze leden een vaccinatiebewijs hebben of een
geldende test met negatief resultaat hebben ondergaan.
Dit gaan we – in overleg met de gemeente – als volgt uitvoeren:
a. Vanaf zaterdagochtend 6 november geldt dat we alle leden die ons biljarthuis willen bezoeken
verplichten tot het invullen van bezoekerslijst.
b. Deze lijst, een vorm van ledenlijst – ligt op het tafeltje direct bij binnenkomst links, onder het
informatiebord.
c. Elk bezoekend lid is verplicht op die lijst bij de eigen naam een kruisje te plaatsen in de kolom
waarop de datum van die dag staat vermeld.
d. Door het plaatsen van een kruisje als bewijs van bezoek aan het biljarthuis, bevestigt het
bezoekende lid, dat hij/zij in het biljarthuis is en dat hij/zij gevaccineerd is en/of beschikt over
een bewijs van een geldende test met negatief resultaat.

Daarnaast:
e. Elk bezoekende lid is zelf verantwoordelijk voor het laten controleren door een ander lid van
onze vereniging, dat hij/zij over een vaccinatiebewijs beschikt, dan wel over een geldende test
met negatief resultaat. Hiervan wordt aantekening gemaakt op een andere, tweede lijst met de
naam EENMALIGE CORONACHECK , waarop dit vermeld staat als volgt: de naam van het lid
dat gecheckt is, door wie en op welke dag. Eenmaal gecheckt hoeft dat niet meer herhaald te
worden.
f. Dus alle leden zijn zelf verantwoordelijk hiervoor en vragen zelf aan een medelid, dat
aanwezig is: “Check mij even en schrijf mij in op de lijst EENMALIGE CORONACHECK!”
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WIE GEEN BEWIJS HEEFT OF DAT NIET WENST TE TONEN, IS UITGESLOTEN VAN BEZOEK
AAN ONS BILJARTHUIS EN KAN OOK NIET MEEDOEN AAN WELKE COMPETITIE DAN OOK.
Verder: wij rekenen op volle medewerking van onze leden. We rekenen er ook op, dat onze leden
verstandig handelen en 1,5 meter afstand houden onderling, hoesten in de ellenboog en geen
handen schudden. Wie zich ziek voelt, blijft thuis.
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Een waterdicht systeem is het niet, maar hiermee is te werken. Het blijft allemaal lastig. Wij leggen als
bestuur de verantwoordelijkheid bij onszelf als lid van de vereniging en daarmee bij ALLE LEDEN
ZELF. Bij controle dient de vereniging (en daarmee de leden) zich te kunnen verantwoorden. Anders
wacht niet alleen een forse boete. We moeten er allemaal voor zien te waken, dat we anderen
besmetten met dit akelige virus.

Bezoekers van andere clubs enz.
Bij bezoek van andere mensen, geen lid van onze vereniging zijnde, geldt dat ze ALTIJD GECHECKT
dienen te worden door de ontvangende teamleden. Kan of wil een bezoeker dat niet leveren, dan
wordt toegang geweigerd. Ook al zegt, die dan ook, dat het allemaal zo’n vaart niet zal lopen. Geen
vaccinatie- of testbewijs betekent géén toegang!
Hoe lang?
Deze zeker niet prettige situatie blijft tot nader bericht van het bestuur gelden. We hopen erop, dat de
maatregelen niet opnieuw strenger zullen moeten worden. Maar daarop heeft onze vereniging geen
invloed.
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