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secretaris@bcthialf.nl

Van: Marc Winters <m.winters@thialf.nl>
Verzonden: woensdag 10 november 2021 14:28
Aan: Marc Winters
CC: Hilde Bosgraaf; Peter Bethlehem; Herman van Dijk; Evelien Kraster; Lianne Sliep
Onderwerp: RE: Inzake coronacheck per 6 november as. 
Bijlagen: Corona Protocol Samen Schaatsen 2021 2022 def versie 09112021.pdf

Besten, 
 
In aanvulling op de eerdere mail inzake de coronacheck, het volgende. 
 
Geen budget gemeente 
Helaas is het deel dat de gemeente Heerenveen al eerder heeft ontvangen van het Rijksbudget voor extra boa’s en 
bijvoorbeeld controle aan de deur, reeds verbruikt en niet meer beschikbaar hier. Of die budgetten nog worden 
aangevuld is o.a. afhankelijk van evt. nieuw maatregelen. Wij houden daarover overleg met de gemeente. 
 
Bezetting 
Dat betekent dat we voorlopig met elkaar zelf moeten roeien met de riemen die we hebben. In aanvang leek de 
bezetting problematisch maar ik begrijp dat er toch wat schot in begint te komen.  
 
Corona Coördinator 
Zoals jullie inmiddel via de app weten, hebben we Brenda Wedman en Hilda Faber bereid gevonden samen de 
Corona coördinatie op te pakken. Dat is een fantastische geste waar we met elkaar graag gebruik van maken. Dank, 
Brenda en Hilda ! 
 
Ipad oplossing 
Inmiddels wordt eer links en rechts geëxperimenteerd met alternatieve oplossigen zoals een soort ‘zelfscan’ met 
Ipads. We hebben dat beoordeeld maar zijn niet enthousiast. Er zal nog steeds of ID of controlevragen moeten 
worden geckecht. En er zal moeten worden toegekeken of het scherm niet op rood springt. Kortom, ook dan is 
bezetting nog steeds nodig los van de vraag of onze veligheidsregio hier wel mee akkoord gaat.  
 
Nieuwe versie gezamenlijk Thialf Protocol 
In de bijlage ontvangen jullie de aangepaste versie van het gezamenlijk Thialf Protocol. De wijzigingen staan op het 
eerste blad ‘versies’.  
 
Nieuwe maatregelen?  
Het worden weer spannende dagen of weken als het gaat om de situatie rondom Covid-19. Mocht daar aanleiding 
toe zijn dan zullen we jullie weer uitnodigen voor overleg.  
 
Tot slot toe wens ik iedereen succes in deze lastige tijden.  
 
Met sportieve groet, 
  
Marc Winters 
Directeur 
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