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Aan alle leden van zwem- en waterpolovereniging FLEVO 

Onderwerp: Coronacheck app 

 

Beste leden, vrijwilligers en ouder(s)/verzorger(s), 

 

Sinds 6 november wordt van sportlocaties en verenigingen gevraagd de coronapas van 

sporters van 18 jaar en ouder te checken. Het bestuur en de zwem- en polocommissie 

hebben hier uitvoerig over nagedacht. Allereerst willen we zeggen dat we het een 

lastige kwestie vinden, we willen eigenlijk helemaal geen leden weigeren. Maar 

anderzijds is er de regelgeving en het besef dat het coronavirus nog steeds onder ons 

is.  

Optisport geeft aan dat zij bezoekers van de horeca en de tribune gaan checken. De 

verantwoordelijkheid voor de zwemzaal ligt, tijdens verenigingsuren, bij FLEVO (de 

huurder). 

We hebben als volgt besloten; 

- Ingaande maandag 8 november vragen we alle leden van 18 jaar en ouder 

gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen. Dat betekent dat we hopen dat 

eenieder in het bezit is van een geldig coronabewijs en/of negatief getest is. En 

vanzelfsprekend vragen we je thuis te blijven bij klachten, óók wanneer je 

gevaccineerd bent. 

- Tijdens trainingsavonden vragen we (18+) leden éénmalig aan te geven of dat 

inderdaad zo is en de code te laten scannen. Op een (geanonimiseerde – alleen 

geboortedatum) ledenlijst houden we dit bij. Aan aanvoerders/trainers wordt 

gevraagd de coronacheck app te downloaden op hun telefoon, zodat de 

éénmalige check gedaan kan worden. We houden deze lijsten in bewaring.  

- Trainers/coaches die vanuit hun ‘functie’ langs het bad staan mogen we niet om 

deze code vragen, maar ook hen vragen we de eerdergenoemde 

verantwoordelijkheid te nemen. 

Bezoekende verenigingen, toeschouwers en bezoekers van de horeca worden door 

Optisport gecontroleerd. We verwachten ook hier dat eenieder zijn/haar 

verantwoordelijkheid neemt. 
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Het bovenstaande kan vragen en ontevredenheid oproepen bij leden en bezoekers. 

Echter het is voor bestuur en commissies in deze situatie onmogelijk om aan ieders 

wensen en ideeën tegemoet te komen, we moeten het als leden van de vereniging echt 

samendoen.  

We hopen op jullie begrip en dat we jullie zo voldoende geïnformeerd te hebben. Zo 

kunnen we op een fijne manier dit seizoen blijven sporten. 

Mocht je vragen/opmerkingen hebben over het bovenstaande, dan kun je mailen naar 

bestuur@flevo-nijkerk.nl  

 

Met sportieve groet, 

Zwemcommissie, waterpolocommissie en bestuur  

 

NB: Deze maatregel kan in de loop van de tijd natuurlijk veranderen wanneer er handhaving 

komt vanuit bijvoorbeeld de gemeente of wanneer de regelgeving verandert. Ook wanneer er 

op deze regels gehandhaafd gaat worden en we blijken zaken te moeten veranderen vanwege 

sancties, moeten we de afspraken heroverwegen. 
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