
Beste competitieleiders, 
 
In het komende seizoen speelt jullie vereniging een uitwedstrijd bij BC ‘t Veen, in de 
Valleihal in Veenendaal. Met deze mail informeren we hoe onze vereniging momenteel 
omgaat met de lokale COVID-19 maatregelen. Voor alles geldt uiteraard: je gezonde 
verstand gebruiken staat voorop. Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Voor en na 
het sporten houden we altijd 1,5 meter afstand. 
 
Hierbij het verzoek om de teams die het betreft te informeren over de volgende 
aanvullende regels: 
 
 Seniorenteams  

• In de zaal is uitsluitend plaats voor de spelers van de teams die in actie komen, 
inclusief reservespelers en max. 1 trainer/coach. Overige toeschouwers en 
chauffeurs moeten plaats nemen op de tribune; 

• Kleedruimtes kunnen gewoon gebruikt worden, maar blijf niet langer dan nodig is. 
De douches zijn geopend, maar voor max. 2 personen tegelijk en met inachtneming 
van voldoende afstand; 

• Bij iedere competitiemiddag is een coronacoördinator in de zaal, duidelijk 
herkenbaar aan zijn/haar hesje. Alle aanwezigen volgen de instructies van de 
coördinator op; 

• Bij binnenkomst om 12:00 hangt er een baanindeling en krijgt je team een plek 
aangewezen in de zaal. Iedere speler blijft de hele wedstrijd op die plek, als hij/zij 
niet speelt (uitgezonderd warmlopen, toiletbezoek); 

• Er geldt een registratieplicht in de zaal. We gebruiken daarvoor een scan van de 
namen op het wedstrijdformulier, en verzoeken de teamcaptain zijn/haar 
telefoonnummer daar op achter te laten; 

• Na de wedstrijd is er gewoon gelegenheid om een drankje te doen in het sportcafé 
van de Valleihal. Uiteraard nemen we daar de regels in acht die op dat moment 
gelden. 

 
PS. De komende weekenden vindt er groot onderhoud plaats aan de snelweg A12 tussen 
Utrecht en Arnhem. Controleer dus voor je vertrekt op vananaarbeter.nl of je vertraging 
kunt verwachten! 
 
De meest actuele versie van dit document is altijd op onze website te vinden: 
www.badmintonveenendaal.nl. We hopen er ondanks alles een heel mooi 
competitieseizoen van te maken.  
 
Graag tot ziens! 
 
Namens de seniorencommissie van BC ‘t Veen, 
Emile Nijs (CCP) 


