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Beste deelnemers, vrijwilligers, ouders en verzorgers, 

Tijdens de persconferentie op 14 september jl. is er bekend gemaakt dat we vanaf 25 september ons moeten laten 
controleren, of we corona-vrij zijn. Dit kan via de corona check app, geel vaccinatie boekje, papieren QR code of door 
middel van een PCR test bewijs. Helaas kunnen ook wij dit niet omzeilen en moeten wij bij diverse activiteiten hierbij 
ook een controle uitvoeren. 

Wanneer u zich niet kan laten controleren, kan uw toegang geweigerd worden. 

Dit betekend dat de deelnemer zich iedere week moet laten controleren op dit bewijs. 

Wij begrijpen dat dit een hele uitdaging wordt.  

Als u gevaccineerd bent kunt naar ons ook een kopie van de QR-code sturen.  

Wij weten dat dit de privacy wet schendt, maar er ontstaat ook een probleem wanneer iemand wanneer iemand zijn 
bewijs vergeten is, of de telefoon geen verbinding heeft. 

Wij kunnen dit uiteraard niet verplichten, maar wanneer u hier wel gebruik van wilt maken kan een kopie gestuurd 
worden naar info@aangepstaesporten.nl of naar onderstaande postbusadres. 

Wij feliciteren komende maand oktober: 
01 oktober  Janine  deelneemster bowlen 
01 oktober Marij  deelneemster bowlen 
03 oktober Ria  deelneemster bowlen 
04 oktober Claire-Marie vrijwilligster stijldansen 
08 oktober Mayke  vrijwilligster algemeen 
08 oktober Milan  deelnemer spelen bij BAS 
09 oktober Angelique vrijwilligster stijldansen 
10 oktober Audrey  vrijwilligster stijldansen 
10 oktober Sophie  deelneemster spelen bij BAS 
10 oktober Vivian  vrijwilligster stijldansen 
13 oktober Jos  vrijwilliger bowlen 
15 oktober Marloes deelneemster aqua-sport 
16 oktober Tineke  deelneemster stijldansen 
22 oktober Alexander deelnemer bowlen 
22 oktober Nikita  deelneemster aqua-sport 
27 oktober Jan  deelnemer bowlen 
28 oktober Claudia  penningmeester BAS 
28 oktober Corné  deelnemer bowlen 
28 oktober Dhr. Roks judoleraar 
29 oktober Amy  deelneemster bowlen 
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De 1e keer op locatie af het ook aan Harry afgegeven worden. 

 

QR code op papier is aan te vragen via www.coronacheck.nl/nl/print  of via 0800-1351 

Ter informatie; wij hebben deze optie nagevraagd bij de Rijksoverheid-Coronabeleid. 

Mochten hierin aanpassingen  komen houden wij u op de hoogte, mochten er vragen 
zijn horen wij het graag.  

Wij vertrouwen op uw begrip. 

 

Het sportseizoen 2021-2022 is weer van start gegaan. Hopelijk dat we zonder te veel corona problemen kunnen 

blijven draaien. Wij hebben wel een paar aanpassingen doorgevoerd omtrent onze bereikbaarheid.  

Openingstijden kantoor:    Telefonische wel bereikbaar op:    

Maandag: 8:00 tot 15:00    Donderdag 16:00 tot 19:00 – 06-51769056 

Dinsdag: 8:00 tot 14:00    Zaterdag 9:00 tot 13:00 – 06-51769056   

Woensdag 8:00 tot 14:00    Zondag  10:00 tot 14:00 – 06-51769056 

Donderdag kantoor gesloten  

Vrijdag  8:00 tot 14:00   

Zaterdag kantoor gesloten 

Zondag  kantoor gesloten  

U kan ons altijd via onderstaand e-mailadres bereiken. 

Beste allen, 

Wij hebben afgelopen tijd gemerkt dat ons mailadres waarmee de nieuwsflits en andere post werd verstuurd vaak 

niet duidelijk was of over het hoofd werd gezien. 

Nu hebben we twee verschillende mailadressen voor de: 

Nieuwsflits:  Stichtingbas-nieuwsflits@aangepastesporten.nl hierop komt alleen de Nieuwsflits. 

 

Post:  :Stichtingbas-post@aangepastesporten.nl hierop ontvangt u de belangrijke informatie over ons.  

 

Wij hopen zo meer duidelijkheid te scheppen in ons mailverkeer. 

 

mailto:info@aangepastesporten.nl
http://www.aangepastesporten.nl/
http://www.coronacheck.nl/nl/print
mailto:Stichtingbas-nieuwsflits@aangepastesporten.nl
mailto:Stichtingbas-post@aangepastesporten.nl

