
Corona-protocol van GAC ingaande 6 november 2021 

Reden voor invoering van een nieuw protocol 

Per 6 november heeft het demissionair kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd voor de sport. Bij 
sporten op binnensportlocaties is er voor publiek en sporters vanaf 18 jaar een coronatoegangsbewijs 
(CTB) vereist. Voor de buitensport geldt dat alleen voor de binnenruimtes van de sportlocatie (zoals 
kleedkamer, toilet, bestuurskamer, sportkantine) en het buitenterras. 

Er is een uitzondering voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn en voor vrijwilligers. Zij hoeven 
volgens de wet geen CTB te tonen. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, 
alle vrijwilligers. Om de regels echter goed te kunnen handhaven vragen wij tijdens de openingstijden 
van het gebouw (zie onder) ook deze mensen om het CTB en identiteitsbewijs te tonen. Buiten de 
openingstijden hoeven bovengenoemde mensen geen CTB te tonen 

Dit betekent voor alle onderdelen en activiteiten van GAC: 

 Iedereen wordt met klem gevraagd zowel binnen als buiten steeds de basisregels in acht te blijven 
nemen: 

o Klachten? Blijf thuis en laat u direct testen; 
o 1,5 meter is een veilige afstand; 
o Was vaak uw handen; 
o Hoest en nies in uw elleboog; 
o Schud geen handen. 

 Sporters en toeschouwers die buiten het gebouw blijven hoeven geen CTB en/of identiteitsbewijs te 
laten zien. 

 Tijdens de regulier openingstijden van het gebouw (zie onder), moet van alle personen van 18 jaar 
en ouder het CTB en identiteitsbewijs worden gecontroleerd zodra zij ons gebouw willen betreden. 

 Om dit te kunnen handhaven zijn wij genoodzaakt een aantal maatregelen te treffen, die hieronder 
worden samengevat. 

 GAC is wettelijk verplicht om de CTB controles uit te voeren en kan beboet worden als 
overtredingen worden geconstateerd. Uitzonderingen op de regels zullen dan ook niet worden 
gemaakt, en we vragen iedereen dan ook vriendelijk doch dringend om hieraan mee te werken. 

Maatregelen: 

 Ons gebouw zal de komende tijd alleen op de komende dagen en tijden open zijn: 
o Zondag Gesloten 
o Maandag Gesloten 
o Dinsdag Geopend van 08:30-09:00, van 10:30-12.00 uur en 18:00-21:15 uur (daarna 

alleen vertrek mogelijk) 
o Woensdag Gesloten 
o Donderdag Geopend van 18:00-21:15 uur (daarna alleen vertrek mogelijk) 
o Vrijdag Gesloten 
o Zaterdag Geopend van 08:30-09:00 en 10:30-12:00 uur (daarna alleen vertrek mogelijk) 

 Tijdens de openingstijden zal enkel de deur aan de voorzijde gebruikt kunnen worden. De deur aan 
de baanzijde zal worden afgesloten.  



 Iedereen van 18 jaar en ouder dient iedere keer bij binnenkomst het CTB en hun identiteitsbewijs te 
laten controleren. Denk er dus aan dat je dit bij je hebt als je gaat sporten en daarna nog binnen 
moet zijn! 

 We verzoeken iedereen om het aantal keren dat je de deur passeert, en dat dus de controle moet 
worden uitgevoerd, zoveel mogelijk te beperken. We zijn verplicht om de controle iedere keer, en 
ook iedere dag weer opnieuw uit te voeren.  

 Het krachthonk is de komende tijd alleen toegankelijk voor groepen wedstrijdatleten onder leiding 
van een trainer, via de terras-ingang. De trainer zal voorafgaand aan iedere training in het 
krachthonk bij atleten van 18 jaar en ouder het CTB en identiteitsbewijs controleren. 

 De CTB controleverplichting geldt niet voor vrijwilligers die buiten de genoemde openingstijden in 
het gebouw moeten zijn. Dus bij activiteiten van bijvoorbeeld de onderhoudsploeg en 
vergaderingen van commissies buiten de openingstijden hoeft de controle niet te worden 
uitgevoerd. 

 Het is trainers en coördinatoren niet toegestaan om het gebouw buiten de genoemde 
openingstijden open te stellen voor anderen. Wel is het hen toegestaan om zelf iets (bijvoorbeeld 
materialen) in het gebouw op te halen. 

 Het toilet aan de baanzijde blijft toegankelijk. 


