Vanaf zaterdag 6 november
Beste leden, ouders en verzorgers,
Premier Rutte en minister De Jonge hebben gisteravond bekend gemaakt hoe het kabinet het aantal
besmettingen en IC-opnames in de komende weken naar beneden wil brengen. Ze hadden daarbij een
slechte boodschap voor Bewegingscentrum Drachten en de sport in brede zin: we worden door de
overheid verplicht vanaf zaterdag 6 november te controleren op het coronatoegangsbewijs (CTB) voor
sporters van 18 jaar en ouder. Dat geldt zowel binnen als buiten. Een wrange boodschap voor ons en
onze leden.
Ons idee was steeds “werp geen extra drempel op bij mensen die sporten en bewegen” want een
gezonde leefstijl en vitaliteit zijn, naast vaccinatie, belangrijke instrumenten in de aanpak van deze
pandemie. Dat er nu toch een coronatoegangsbewijs nodig is, komt totaal niet overeen met deze
gedachte!
De pijn, maar ook de slapeloze nachten, zitten nu in het weigeren van leden welke niet een geldig CTB
hebben. Deze leden zijn vaak al jaren bij ons, zijn onderdeel van ons dagelijks leven en zijn ons in
moeilijke tijden altijd blijven steunen. Eigenlijk is dit een onmogelijke opgave. Volgens ons klopt het dan
ook niet dat de overheid ons vraagt om een rol te nemen in een maatschappelijke discussie over vrijheid.
Op dit moment is het nog niet duidelijk wat er nu precies gaat gebeuren. Onze branche-organisatie NL
Actief zet samen met de overheid de punten op de I en heeft aangeven dat wij morgen alle precieze
details ontvangen.
Natuurlijk komt er een mogelijkheid om het abonnement te bevriezen en verrekenen wij
de maand november voor die leden die geen CTB hebben en daardoor niet kunnen
sporten.
Morgen informeren wij jullie verder via een nieuwsbrief. We willen iedereen vriendelijk verzoek daarna
te reageren per mail (administratie@mijnbcd.nl). Wij kunnen dan iedereen juist informeren.
Met vriendelijke groet,
Natasja Hoekstra

