
N i e u w s b r i e f                

Nummer 26.                                             E X T R A                                    Januari 2022   

 

Nieuwe Corona maatregelen. 
Beste leden, 

 

In de allereerste plaats wil ik jullie een heel 

gezond, gelukkig en sportief nieuwjaar 

wensen. Er is het afgelopen jaar heel veel 

gebeurd. We zijn voorlopig nog niet van 

Corona af en naar het zich laat aanzien, duurt 

het ook nog wel even. Misschien blijft het wel 

altijd onder ons. 

Ongeacht wat er gaat gebeuren, moeten we 

er zo goed mogelijk mee omgaan. Afgelopen 

weekend heb ik advies gevraagd aan de 

overige bestuursleden om tot een beslissing te 

komen waarvan ik denk dat iedereen ermee 

kan leven. Ik moet zeggen dat ik het heel lastig 

vond. 

Vanaf maandag 17 januari 2022 kan er weer 

gesport worden bij DOV. Hierbij moeten wel 

de regels gehanteerd worden die ook bij de 

vorige keer golden. Dit betekent onder andere 

dat er ook een verantwoordelijkheid bij de 

leiders van de afdeling wordt neergelegd om 

e.e.a. te handhaven cq. In goede banen te 

leiden. 

Registratie bij binnenkomst en geef aan of je 

een QR-code hebt. Ook is het dragen van een 

mondkapje verplicht. De kantine blijft 

gesloten voor de verkoop van consumpties. 

Als je iets wilt drinken, moet je dat zelf van 

huis meenemen. 

De kantine mag eventueel wel gebruikt 

worden opslag van de gebruikte materialen, 

dit zal met name gelden voor de afdeling 

handboogschieten. 

Ik wil niet vooruitlopen op de dingen die nog 

kunnen gebeuren, maar ik vind wel dat 

iedereen er rekening mee moet houden dat 

ook deze versoepeling van de regels zo weer 

teruggedraaid kunnen worden, als op 25 

januari blijkt dat het aantal besmettingen 

weer toenemen en de overheid weer andere 

dingen beslist. 

Ik hoop dat iedereen achter dit besluit zal 

staan en zijn volle medewerking zal geven. 

André Jongsma 

Voorzitter DOV 

 

 

 



 
 

 

 



 

 

 


