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Corona maatregelen in de Hamalandhal per 6 november 2021 
 
Beste gebruiker,  
 
Om maar met de deur in huis te vallen:  
 

Voor het betreden van de Hamalandhal, voor iedereen van 18 jaar en ouder, is een 
coronatoegangsbewijs verplicht. 

 
Dit geldt vanaf as. zaterdag 6 november 2021. Dit is voor alle gebruikers een ingrijpende maatregel en voor 
de Hamalandhal en verenigingen een organisatorische uitdaging. De Hamalandhal en de 5 verenigingen zijn 
daarom met elkaar in overleg gegaan hoe dit zo goed mogelijk te organiseren. Het gezamenlijke doel: Een 
veilige sportomgeving creëren binnen de Hamalandhal. Wij informeren jou als vaste gebruiker graag over 
hoe de controle van het coronatoegangsbewijs in de Hamalandhal geregeld is:  
 
Vrijdag t/m zondag: controle aan de deur 
In samenspraak met de 5 verenigingen van de Hamalandhal is er besloten om van vrijdag t/m zondag te 
controleren aan de deur. Dit betekent dat de schuifdeur aan de achterzijde (Vitelco-zijde) enkel gebruikt kan 
worden als uitgang. De schuifdeur aan de voorzijde van de Hamalandhal is hiermee de enige ingang. Dit om de 
controle beter te reguleren. Bij het betreden van de Hamalandhal zal iedereen die 18 jaar of ouder is gevraagd 
worden om een coronatoegangsbewijs. Voor een vloeiende doorstroom vragen we de QR-code gereed te 
houden bij binnenkomst.    
 
Maandag t/m donderdag: trainingsdagen vaste gebruikers 
Van maandag t/m donderdag vinden, voor het grootste gedeelte, vaste trainingen plaats in de Hamalandhal. 
Dit betekent veelal dezelfde bezoekers op dezelfde tijden. In samenspraak met de 5 verenigingen is er besloten 
om de controlemomenten voor deze trainingsdagen op maandag t/m donderdag als volgt te organiseren: 
 
Trainingsdagen; Vaste bezoekers Hamalandhal van 18 jaar en ouder 
In overleg met de verenigingen zullen alle teams met teamleden van 18 jaar en ouder gecontroleerd worden 
door hun eigen trainer/trainster. Desbetreffende trainers worden op de hoogte gebracht hoe zij hun 
teamleden zelf kunnen scannen voor aanvang van de wekelijkse training. Dit betekent dat er bij binnenkomst 
niet direct gecheckt wordt op een geldige QR-code maar pas in de kleedkamer of sportzaal door jouw eigen 
trainer. Wij rekenen op ieders verantwoordelijkheid.  
 
Trainingsdagen; Voor ouders/begeleiders van jeugdige leden: bij voorkeur Kiss & Ride 
Ligt het binnen de mogelijkheden om uw kind te brengen en op te halen zonder de Hamalandhal te betreden? 
Dan worden wij hier enorm mee geholpen. Het brengen en ophalen van jeugdige leden onder het motto; Kiss & 
Ride. Hiermee proberen we de controlemomenten in de Hamalandhal te beperken. Wij realiseren ons dat we 
hiermee vragen de Hamalandhal minder te bezoeken en snappen in sommige gevallen dat ouders/verzorgers 
genoodzaakt zijn om mee de hal in te gaan, dit blijft mogelijk. Houdt er dan rekening mee dat voor het 
betreden van de Hamalandhal een coronatoegangsbewijs noodzakelijk is en er gecontroleerd wordt. Zoals 
eerder aangegeven is er tijdens (competitie) wedstrijden en in het weekend altijd controle aan de deur en bent 
u, met coronatoegangsbewijs, van harte welkom in de Hamalandhal!    
 
Controle in de kantine 
In de kantine zal, net als afgelopen periode, nog steeds gevraagd worden naar een QR-code. Het kan zijn dat dit 
betekent dat iemand in korte tijd twee controle momenten krijgt, bijvoorbeeld bij binnenkomst en bij het 
bestellen van een consumptie. Wij vragen hiervoor om begrip.  
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Uitgesloten voor controle 
De coronatoegangsbewijsplicht is uitgesloten voor: vrijwilligers en mensen die functioneel aanwezig moeten 
zijn in de Hamalandhal. Denk hierbij aan trainers, coaches en leiders van verenigingen, 
onderhoudsprofessionals, arbitrage of vrijwilliger van de Hamalandhal! Dit geldt dus niet voor ouders die 
komen kijken of meerijden naar uitwedstrijden. 
 
Gezamenlijk doel 
Wij willen benadrukken dat niemand op deze situatie zit te wachten. De Hamalandhal met haar verenigingen 
proberen op deze manier het beste van de situatie te maken. Wij hopen dat iedere bezoeker verantwoord 
omgaat met de huidige maatregelen en we vertrouwen erop dat we, op deze manier, gezamenlijk een veilige 
sportomgeving creëren.  
 
Dank voor uw begrip.  
 
Met sportieve groet, 
 
Namens bestuur Stichting Hamalandhal Lichtenvoorde  
 
 
Tim Bader 
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