8 november 2021
Beste Netwerkers,
Vorige week is duidelijk geworden dat we ook bij de volleybal te maken krijgen met nieuwe
coronamaatregelen. In deze brief lees je hoe we hier bij Netwerk mee om zullen gaan.
Maatregelen overheid
Bij onze trainingen en wedstrijden moeten we sinds 6 november rekening houden met een nieuwe
maatregel: het corona-toegangsbewijs (QR-code). Alle spelers ouder dan 18 jaar moeten kunnen
aantonen dat zij gevaccineerd zijn, hersteld zijn, of negatief getest zijn. Heb je een taak in de hal
(zoals training geven, coachen, tellen of fluiten) dan hoef je geen QR-code te tonen. Ook de
anderhalve meter-maatregel is terug.
Uitgangspunten Netwerk
• We willen de verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegengaan.
• Alle leden van Netwerk moeten kunnen blijven sporten.
• We willen zo min mogelijk controle-rompslomp.
• We werken zoveel mogelijk samen met de gemeente, de Viergang en andere sportverenigingen.
We willen benadrukken dat iedereen welkom is en blijft bij Netwerk! Gevaccineerd of niet: jij hoort
erbij. Wij kijken naar elkaar om, blijven met elkaar in gesprek en vinden samen oplossingen. Wij
sporten en ontspannen samen om lichamelijk en geestelijk gezond te blijven. Dat blijven we doen,
juist in deze gezondheidscrisis!
Wat dit betekent voor Netwerkers
Trainingen en thuiswedstrijden:
• Heb je (nog) geen QR-code, kom dan niet naar de zaal. Bespreek dit vooraf met je
aanvoerder/trainer.
• Wil je je laten testen? Dat kan gratis, o.a. in Pijnacker en Nootdorp via testenvoortoegang.nl.
Loop je tegen praktische problemen op? Bespreek het met je team en help elkaar!
• We gaan met elkaar de QR-codes controleren bij de klapdeuren naar de zaal. Er staan steeds
twee Netwerkers in korte shifts op tijden die aansluiten op je trainings- of wedstrijdschema. In de
loop van deze week krijg je hier meer informatie over. Download alvast de CoronaCheck Scanner
en kijk op https://coronacheck.nl/nl/scanner/ hoe dit werkt. Voor a.s. woensdag is de controle al
geregeld.
• Vrijwilligers kunnen zich natuurlijk aanmelden om shifts te draaien. Meld je aan bij Jaap of
wedstrijdsecretaris@vvnetwerk.nl
• Publiek mag niet de zaal in, wel op de publieke tribune. Zij melden zich bij de klapdeuren naar de
zaal, laten hun QR-code scannen en gaan daarna naar de tribune via de trap in de centrale hal.
• Via de zaal kun je alle kleedkamers in.
Voor uitspelende teams
• Heb je geen QR-code, kom dan niet naar De Viergang.
• De corona-coördinatoren van Netwerk controleren de QR-codes bij de centrale ingang naar de
zaal. Spelers en coaches mogen de zaal in.
• Via de zaal kun je de kleedkamers in, volg de aanwijzingen op de deuren.
• Publiek: meld je bij de klapdeuren naar de zaal, laat daar je QR-code scannen en ga daarna naar
de tribune via de trap in de centrale hal.

Voor alle gebruikers van de zaal
Hou je aan de basisregels:
• We houden zoveel mogelijk anderhalve meter afstand in het veld en daarbuiten. Verspreid dus
de bidons voor de drinkpauzes, doe even geen oefeningen waarbij je dicht op elkaar staat en doe
even geen handjeklap e.d.
• We wassen vaak onze handen.
• Bij hoesten, snotteren, niezen blijf je thuis, ook als je negatief getest bent.
Buitensport voor alle Netwerkers?
Wie hebben interesse om samen buiten te sporten, bijvoorbeeld conditietraining, overspelen,
partijtje? Stuur een mail naar secretaris@vvnetwerk.nl.

We kijken de komende weken samen met De Viergang en andere verenigingen hoe we de controles
zo handig mogelijk kunnen doen, bijvoorbeeld door samen te controleren of met een stempel op je
hand heen en weer te lopen tussen de zaal en het café.
We willen graag met elkaar blijven volleyballen, daarom moeten we deze maatregelen met elkaar
volgen. We maken er het beste van!
Groeten,
Daan, Rob en Jaap

