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Coronatoegangsbewijs 

Vanaf 25 september 2021 is het mogelijk toegang tot horeca accommodaties te 

krijgen met een corona-toegangsbewijs. Voor de sport zijn er een aantal 

uitzonderingen hierin. Zo is het mogelijk om een deel van de 

sportkantine/sportaccommodatie en de daarin aanwezige horeca af te 

scheiden van de rest van de ruimte zodat de sportkantine gebruikt kan blijven 

worden ook zonder coronatoegangsbewijs. Belangrijk hierbij is dat er een 

duidelijk afgescheiden gedeelte voor de horeca daarbinnen zichtbaar moet zijn 

met bijv. een lint, tape of een plantenbak. 

 

Wanneer er wel een Coronatoegangsbewijs nodig is: 

- voor het zittend nuttigen van eten en drinken binnen in het afgescheiden 

gedeelte voor horeca. 

- wanneer het biljarten in het horecadeel van een 

sportaccommodatie/sportkantine of in een horeca accommodatie plaatsvindt. 

 

Wanneer er geen Coronatoegangsbewijs nodig is: 

- voor het gebruik van terrassen buiten en het afhalen van eten en drinken 

- het nuttigen van afgehaald eten en drinken buiten het afgescheiden horeca 

gedeelte 

- voor biljarten in bijvoorbeeld buurthuizen, sportaccommodaties en 

sportkantines, mits het horeca gedeelte afgescheiden is van de andere 

activiteiten 

 

Wat is de check op coronatoegangsbewijs? De check bestaat uit één van drie 

onderdelen: een bewijs van volledige vaccinatie, een negatief testbewijs van 

minder dan 24 uur oud, een van corona genezen-verklaring. 

Men moet voldoen aan één van de drie onderdelen. Wie niet voldoet aan de 

coronacheck, moet toegang worden geweigerd. Wie voldoet aan de 

coronacheck mag toegang niet worden geweigerd. 

Vanaf 14 jaar moet het gebruik van het coronatoegangsbewijs samen met het 

identiteitsbewijs worden gecontroleerd. 

  



Sluitingstijden Horeca 

Per 25 september is 1,5 meter afstand houden niet meer verplicht. De beperkte 

openingstijden blijven echter van kracht. Aan alle teams wordt dan ook 

geadviseerd om in overleg met de tegenstander en de locatiehouder een 

aanvangstijd te kiezen waarbij alle wedstrijden voltooid zijn voor 00:00 uur! 

 

Vacature Penningmeester / Beheerder website 

Vanwege gezondheidsredenen heeft onze penningmeester per direct zijn 

functie neer moeten leggen. Daarom zijn we dringend op zoek naar een 

vrijwilliger die deze taak op zich wil nemen. De huidige penningmeester is ook 

de beheerder van de website www.kempischebiljartbond.nl Via deze website 

worden onder meer de nieuwe inschrijvingen voor de competitie 

geautomatiseerd verwerkt en we zijn dus ook op zoek naar een vrijwilliger die 

deze (joomla) website kan beheren danwel een nieuwe website kan maken en 

beheren. 

 

 

Met sportieve groet, 

Bestuur Kempische Biljartbond. 

 


