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Wintercompetitie hervat met erwtensoep
Zaterdag 29 januari 2022 wordt de volgende ronde van deze
competitie gespeeld. Op deze dag is er zelfgemaakte
erwtensoep verkrijgbaar. Gelet op het aantal deelnemers wordt
er in één poule gespeeld. De wedstrijdleiding heeft de
speeldagen vastgesteld. De wedstrijddagen zijn 29 januari, 26
februari, 26 maart en de afgelaste speeldag (15 januari) wordt
naar alle waarschijnlijkheid gespeeld op 2 april. Alle deelnemers
spelen één keer tegen elkaar. Per speeldag zullen door de
deelnemers maximaal 5 tête à tête partijen gespeeld worden.
Vanzelfsprekend kunnen de niet deelnemers aan de deze
competitie ook hun wedstrijden spelen.

Versoepeling
Coronamaatregelen
De onderstaande
versoepelingen zijn
op woensdagochtend 26
januari 05:00 ingegaan en
blijven in principe zes
weken van kracht. Over drie
weken is er wel al een nieuw
weegmoment. Op uiterlijk dinsdag 8 maart besluit het kabinet
opnieuw of er meer kan. Wat
betekent dit voor ons, Petanque
Barneveld.
•
•

•

•

Iedereen mag overdag en
’s avonds binnen en buiten
sporten.
Dit betekent dat onze
accommodatie weer op de
oude openingstijden,
maandagavond, woensdagen zaterdagmiddag open is.
Wedstrijden zijn
toegestaan. En onder
voorwaarden is ook publiek
bij die wedstrijden
toegestaan. Er gelden
voorwaarden, onder andere
voor het dragen van
mondkapjes en het gebruik
van het
coronatoegangsbewijs;
Wedstrijden kennen geen
eindtijd;

•

•

•

•
•

Op buitensportlocaties is
een coronatoegangsbewijs
verplicht bij gebruik van
voorzieningen binnen.
Bijvoorbeeld in kantines,
toiletten. Er zijn
uitzonderingen;
Sportkantines zijn geopend
tot 22.00 uur; Op onze
accommodatie is de
kantine op woensdag- en
zaterdagmiddag open tot
18.00 uur met in
achtneming van de
opgestelde regels.
Als het nodig is voor de
sportbeoefening is 1,5
meter afstand voor
personen vanaf 18 jaar niet
verplicht. Na het sporten is
1,5 meter afstand houden
wel verplicht;
Houd u aan de basisregels
om verspreiding van het
coronavirus tegen te gaan;
Er is geen beperking in de
groepsgrootte bij binnen- of
buitensport of sporten in de
openbare ruimte;

Coronatoegangsbewijzen
• Een coronatoegangsbewijs
is verplicht voor sporters
van 18 jaar en ouder:
• die gebruikmaken van
faciliteiten binnen op

•
•
•
•

•

buitensportlocaties, zoals
de kantine en toiletten.
Een coronatoegangsbewijs
is ook verplicht voor
publiek:
bij amateursport binnen
vanaf 18 jaar.
Een coronatoegangsbewijs
is niet verplicht voor:
vrijwilligers of personen die
beroeps- of bedrijfsmatig
werkzaamheden verrichten
op de sportlocatie. Dit
betekent dat zowel
betaalde als vrijwilligers
geen
coronatoegangsbewijs
hoeven te laten zien op het
moment dat zij een functie
voor de sport vervullen in
een binnensportlocatie.
afhaal bij sportkantines.
Zonder
coronatoegangsbewijs kan
gebruik gemaakt worden
van de afhaalfunctie in
sportkantines.

Mondkapjes
• Mondkapjes zijn verplicht
voor sporters vanaf 13 jaar
op:
• binnen faciliteiten op
buitensportlocaties, zoals
kleedkamers en de
sportkantines.
• Mondkapjes zijn verplicht
voor publiek dat zich door
binnensportlocaties
verplaatst.
Gevolgen voor de NPC
Het kabinet heeft bepaald dat
het weer mogelijk is om
sportwedstrijden te spelen, ook
in competitieverband. Het
bondsbestuur neemt de
komende dagen een besluit
over het vervolg van de NPC.
Bij de afweging wordt onder
andere rekening gehouden met
de sportieve wens om de
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competitie uit te spelen maar
ook met de enorme aantallen
besmettingen waar menig
vereniging mee te maken heeft.
Hierover volgt uiterlijk begin
volgende week nader bericht.
Zoals eerder aangegeven, dient
alles op alles te worden gezet
om in ieder geval de 47 reeds
uitgestelde wedstrijden van
speeldagen 5, 6 en 7 te worden
ingehaald vóór 16 april 2022.
Deze uiterlijke inhaaldatum
heeft te maken met de indeling
van het seizoen 2022-2023.

Algemene leden
vergadering
Noteer vast in je agenda:
de Algemene Leden
Vergadering is op dinsdag 22
maart 2022. Aanvang 19.30
uur. Dit voor zover de corona
maatregelen dit toelaten.

Vacatures
bestuur, gezocht
secretaris
Binnen het bestuur zijn nog
steeds een aantal vacatures.
Echter daar is nog een
vacature bij gekomen.
Komende jaarvergadering is
Wim Veenendaal regulier
aftredend. Hij heeft
aangegeven dat hij om voor
hem moverende redenen niet
herkiesbaar is. Helaas moeten
wij daardoor afscheid nemen
van een secretaris. Het bestuur
zit dringend verlegen om
nieuwe kandidaten. Wie van
jullie durft deze uitdaging aan?

Agenda
Normale openingstijden
Maandag 19.00 uur
Woensdag 13.00 uur
Zaterdag 13.00 uur
29 januari 13.00 uur
wintercompetitie

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je als lid van Petanque Barneveld staat ingeschreven. Wens je geen nieuwsbrief te
ontvangen stuur dan een reactie naar infopetanquebarneveld@gmail.com en je wordt uitgeschreven.

