
Corona
Nu de 1,5 meter regels zijn afgeschaft moeten we 
wel een coronacheck doen indien mensen 
gebruik maken van de kantine. 

De regels zijn nu als volgt:
Indien mensen alleen iets te eten/drinken komen 
afhalen is een check niet nodig. Koffie/thee etc. 
mag gedurende deze tijd op de tribune of de 
buitenbalustrade gebruikt worden en we zetten 
twee statafels in de hal. Wel vragen we iedereen 
de gebruikte spullen of netjes terug te brengen of 
in de prullenbakken te doen. 

Voor afhalen gebruiken we het linker deel bij de 
bar. We zorgen voor iets meer loopruimte van de 
deur naar de uitgifte balie.
Indien men in de kantine gaat zitten om iets te 
gebruiken controleren onze barmensen via de 
coronacheck scanner of mensen gevaccineerd, 
getest zijn of corona hebben gehad (de corona 
check app). 
De scanner app is te downloaden zowel in   
Applestore als Playstore. Dit is dus hetzelfde als 
in de horeca. We rekenen op ieders medewerking.

Prijzen kantine
Door corona en alle prijsstijgingen in de 
afgelopen twee jaar zijn we ook genoodzaakt 
onze prijzen in de kantine te verhogen. 
We hebben dat met beleid gedaan, maar je zult 
merken dat prijzen per 1 november omhoog 
gaan. 
Tevens wordt vanaf heden ook statiegeld geheven 
op plastic flesjes, dit is in de prijs opgenomen. 
Wij vragen jullie de flesjes wel terug te geven, 
maar geen statiegeld terug te vragen zo kunnen 
we samen zorgen voor wat extra inkomsten die 
we hard nodig hebben na de afgelopen twee 
corona jaren. Ook flesjes die je elders gekocht 
heb, kun je natuurlijk aan ons schenken, dat is 
dan extra sponsoring. Ook hiervoor vragen we 
jullie begrip en medewerking. Heb je vragen stel 
ze gerust aan bestuur of aan Bas Nieuwesteeg 
van de kantine.

Scheidsrechters
Deze week (week 39) is de week van de scheids-
rechters. Goed om daar bij stil te staan te staan 
en tijdens onze wedstrijden extra respect te to-
nen voor deze belangrijke vrijwilligers die ons in 
staat stellen onze wedstrijden te spelen. 
Als bestuur zullen wij onze scheidsrechters nog 
een kleine verrassing geven. Misschien ook een 
goede reden om je ook op te geven als scheids-
rechter?

Versterking gezocht
Nogmaals doen we de oproep voor leden en/of 
versterking van sommige commissies. 
We zoeken een aantal enthousiaste leden die een 
activiteiten commissie willen vormen en vanuit 
die commissie ook de huidige activiteiten zoals 
kersthandbal, mantelzorg, beachhandbal etc. te 
ondersteunen. Zie verder ook de oproep in het 
vorige onderonsje voor een groepje die 
activiteiten rond ons jubileum vorm wil geven.

We zoeken ook nog steeds een paar leden die 
met hun kennis van het handbalspel een bijdrage 
willen leveren aan de technische commissie, om 
zo de vereniging op een hoger niveau te krijgen. 
En om onze vereniging goed te laten draaien, 
tegemoet te komen aan de wensen van meer 
trainingsuren voor topsport, meer activiteiten in 
de breedtesport blijft het van belang als we een 
groepje enthousiaste mensen hebben die samen 
een goed sponsor beleid willen opzetten, 
dus leden voor een sponsorcommissie.  
Opgeven kan bij het bestuur!

Wil je nou iets op de social media of in het onderonsje laten zetten?
Stuur dit dan op naar nadiadeweert@ziggo.nl
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