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Update nieuwe regels m.b.t. 

Covid-19 & Basketbal  
 

 

Beste leden, ouder/verzorgers,  

Afgelopen dinsdag 2 november heeft de Nederlandse overheid tijdens de Corona-persconferentie 

nieuwe regels aangekondigd m.b.t. het tegengaan van de verspreiding van Covid-19. Voor BC Bladel 

betekent dit dat wij per zaterdag 6 november alle mensen van 18+ die voor BC Bladel de sporthal 

binnenkomen moeten controleren op het bezit van een geldig vaccinatie bewijs of corona testbewijs 

(QR-code). Dit geldt voor alle spelers van 18+ en al het publiek wat 18+ is en de sporthal binnen wil 

komen. Mocht een lid op het moment van binnenkomst de rol moeten vervullen van coach, trainer 

of scheidsrechter, dan hoeft er geen controle plaats te vinden van de QR-code.  

Spanningsveld: 
Als bestuur respecteren wij de regels vanuit de overheid mede uitgedragen door de gemeente 

Bladel. Middels deze informatiebrief willen wij echter met jullie delen dat wij op dit moment een 

zeer lastig spanningsveld ervaren. BC Bladel is een kleine hechte vereniging en voelt voor velen als 

een familie. Solidariteit en saamhorigheid komen onder druk te staan wanneer leden elkaar aan de 

deur moeten controleren en in het slechtste geval moeten weigeren. Gelijktijdig is er het 

maatschappelijke belang, de druk op de zorg en de geldende regels vanuit de overheid die wij als 

bestuur en vereniging respecteren. Als voorzitter heb ik op zeer korte termijn een gesprek met de 

gemeente om te kijken of de handhaving van de corona regels kan worden uitgevoerd door een 

onafhankelijke instantie, zodat wij als vereniging nooit in de situatie komen dat het ene lid letterlijk 

het andere lid de toegang moet ontzeggen. 

Eigen verantwoording en handhaving: 
Met deze brief wil ik ook graag een beroep doen op eenieders eigen verantwoordelijkheid m.b.t. de 

geldende regels. Ben je 18+, kom dan alleen naar de trainingen en wedstrijden (uit of thuis) als je in 

bezit bent van een geldig vaccinatiebewijs of een corona testbewijs. Bij klachten, blijf thuis en laat je 

testen. Hoe de handhaving zal worden vorm gegeven, wordt nog nader door het bestuur ingevuld. 

Dit zal te allen tijde in overleg zijn met de betreffende persoon en zal nooit een verplichting zijn. In 

het geval wij u geen toegang mogen verschaffen tot Sporthal X-Sport, verzoeken wij u vriendelijk om 

naar huis te gaan. Bij uitwedstrijden zal de controle worden uitgevoerd door de beheerder van de 

betreffende sporthal of door de thuisspelende vereniging. In overleg met de gemeente hoop ik tot 

een oplossing te komen, waarbij de handhaving van de Corona regels kan worden uitgevoerd door 

een onafhankelijke partij. 

 

Hopende op eenieders begrip, 

Tom van Kuijk  

Voorzitter BC Bladel.  


