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NIEUWSBRIEF SPORTCENTRUM NICO JAGER WINSCHOTEN
CTB – CORONATOEGANGSBEWIJS – CHECK 18+

Beste sporters,
Ondanks dringende adviezen, statements, petities, en ga maar door om de extra drempel op
sportbeoefening niet op te werpen, heeft de overheid/politiek besloten om binnensporten
alleen toegankelijk te maken met een CoronaToegangsBewijs (CTB). Niet alleen zorgt deze
drempel ervoor dat mensen gaan stoppen met sporten, wat ten koste gaat van de
gezondheid en vitaliteit: zaken die je juist nodig hebt om weerstand op te bouwen. Maar ook
de praktische uitvoerbaarheid van deze maatregel stelt ons voor een grote uitdaging.
Wij zijn heel erg teleurgesteld dat we, net nu we bedrijfsmatig gezien bezig waren uit het dal
te klimmen, worden teruggeworpen. Wij willen ons niet bezig houden met wie gevaccineerd is
en waarom, wie niet gevaccineerd is en waarom wel of niet, enz. Wij willen een veilige
sportomgeving bieden voor iedereen. Daar moet iedereen zijn steentje aan bijdragen, door
zich aan onze hygiëneregels te houden. Afstand houden, handdoek verplicht, schoonmaken
gebruikte materialen verplicht, …Nu komt daar dus toch een regel bij: controle op het CTB.
Controle CTB praktisch – vanaf 18 jaar
Vanaf zaterdag 6 november moeten wij gaan controleren. Wij doen dit in ieder geval tot
volgende week donderdag 11 november bij onze balie. Wij vragen u uw TAG aan te bieden en
daarna checken we uw CTB (geldt niet voor personen tot 18 jaar, die kunnen volstaan met
incheck met TAG). Bij groen licht kunt u gaan sporten of plaatsnemen in ons sportcafé.
Controle geldt namelijk niet alleen voor sporters, maar ook voor bezoekers.
Uitsluitend inchecken bij de balie vraagt veel extra personele inzet. Daarom moeten wij t/m
woensdag 10 november een bescheiden aanpassing doen in onze openingsuren ->
maandag t/m vrijdag 08.30-22.00 uur
zaterdag en zondag 09.00-21.00 uur
n.b. Onze softwareleverancier werkt hard aan een oplossing voor die openingsuren waarin wij
normaal gesproken geen baliebezetting hebben en u via onze tweede entree naar binnen
kunt, met een geldig CTB. Deze optie wordt nu getest. We hopen dat deze in de loop van
volgende week operationeel is.
Geen CTB en/of niet willen tonen
Dat is geheel uw eigen keuze. Helaas kunt u dan niet binnen sporten en ook geen gebruik
maken van wc’s en kleedkamers. Wat wél kan: MAAK GEBRUIK VAN DE BUNKER!! Deze is
de hele dag geopend, een CTB is niet nodig. Hier worden trainingsmogelijkheden gefaciliteerd
die een variatie en aanvulling zijn op de toestellen die wij ook in het hoofdgebouw hebben
staan.

TIP Online lessen
In onze Nico Jager APP vindt u diverse online lessen die u thuis kunt volgen.
Schema nodig voor thuis? Bel of mail ons.
Blijf gezond!
Team Nico Jager

