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Engelen, 7 november 2021 
 
Betreft: Informatie over toepassen en controle QR-code 
 
 
 
Beste sporters, 
 
Zoals waarschijnlijk bij jullie bekend hebben we vanaf zaterdag 6 november 2021 te maken 
met extra aanvullende COVID-19 maatregelen. Een van deze maatregelen is het controleren 
van een geldig coronatoegangsbewijs, beter bekend als de QR-code. De overheid heeft de 
verantwoordelijkheid om de QR-code te controleren neergelegd bij de sportverenigingen en 
we zullen daarom bij binnenkomst hierop actief te gaan controleren. 
 
De controle is van toepassing op iedereen die de binnensportlocatie (lees: zaal 
Engelenburcht) betreedt. Dit geldt voor alle volwassen leden van Recrea, maar ook 
bezoekers/toeschouwers én uiteraard ook de competitiespelers in de BBTF. Hierbij dan ook 
het vriendelijke verzoek om aan deze controle mee te werken als hierom wordt gevraagd.  
 
De controle van Recrea-leden en toeschouwers zal plaatsvinden door een bestuurslid.  
De controle van BBTF-competitiespelers zal plaatsvinden door de teamcaptain van het 
betreffende Recrea team. 
 
Om onduidelijkheden te voorkomen is hieronder een lijst opgesomd met de meest relevante 
maatregelen en acties: 

 Zonder geldige QR-code geen toegang tot het betreden van de zaal 
 Handen zoveel als mogelijk wassen en/of desinfecteren 
 Bij klachten blijf je thuis 
 Afstand houden (1,5 meter) is een advies, geen maatregel, maar gun elkaar de 

ruimte 
 
Wij gaan ervan uit dat, o.a. door de verspreiden van deze brief, geen discussie zal ontstaan bij 
het uitvoeren van een QR-controle bij binnenkomst en iedereen hierbij zijn of haar 
verantwoordelijkheid neemt. Op deze manier kunnen we in ieder geval onze sport blijven 
beoefenen en een gezellige donderdagavond houden. 
 
Mochten er onverhoopt nog vragen zijn ontstaan, kun je altijd contact opnemen met het 
bestuur, gegevens staan vermeld in de voettekst. 
 
Met sportieve groeten, 
Bestuur Tafeltennisvereniging Recrea 
 
 
 


