
 

 

 

 
 

Bericht van de voorzitter nummer 11 
 

 
Geachte besturen,  
 
Gisteravond heeft onze minister president een versoepeling van de corona maatregelen per 1 juli 
aangekondigd. 
Zoals verwacht mag er binnen in de zaal onder bepaalde voorwaarden weer gesport worden. Het lijkt 
erop dat voor het spelen zelf er nauwelijks meer beperkingen zijn maar voor mij is dat nog niet 
helemaal duidelijk. 
Zeker is dat voor en na het spelen de 1.5 meter afstand blijft gelden. (kleedkamers / kantine / toiletten) 
Ik kreeg bericht van NOC*NSF dat het algemene protocol voor alle sporten nu aangepast wordt en 
waarschijnlijk vrijdagmiddag beschikbaar is. 
Ik zal dat nieuwe aangepaste protocol uiterlijk maandag laten mailen. Wilt u er eerder kennis van 
nemen, ga dan naar de website van NOC*NSF. 
 
De veiligheidsregio ’s zullen hun noodverordening nu gaan aanpassen. De ervaring leert dat elke 
regio dat net iets anders gaat doen. 
 
Ik adviseer daarom alle verengingen om in de loop van de volgende week contact op te nemen met de 
beheerder van uw accommodatie en / of de gemeente om te informeren op welke manier de 
versoepelingen in de noodverordening zijn verwerkt.  
Samen met het nieuwe protocol vormen die dan de regels die voor het spelen van bowls gaan gelden. 
 
Ik kan nu niet overzien of we voor bowls nog specifieke regels moeten gaan toevoegen. Als dat zo is 
komen die ook in de loop van de volgende week. 
 
Wilt u zo snel mogelijk na 1 juli gaan spelen en de beheerder van de accommodatie en / of de 
gemeente wil niet meewerken, geef dat dan aan mij door. Vanuit NOC*NSF wordt dan voor uw 
vereniging actie ondernomen. 
 
Tenslotte lijkt er gelukkig een (tijdelijk ?) einde te komen aan een bizarre periode. Laten we hopen dat 
we vanaf september op een normale manier weer kunnen gaan spelen (inclusief toernooien) maar 
zolang het virus actief blijft kan alles ook weer veranderen. 
 
 
Jan Lenselink  voorzitter  
 

 

 

 


