
Beste bestuursleden biljartverenigingen, 

 
Het bestuur van SBA weet, dat we uiterst voorzichtig moeten zijn maar volgens de regels 
mogen we weer gebruik maken van onze accommodatie. Wij snappen ook, dat velen 
van ons deze kans nog aan zich voorbij wil laten gaan. Voor sport, kunst- en 
cultuurbeoefening, contactberoepen, detailhandel en onderwijs, is per 15 januari 2022 weer 
meer mogelijk. 
Daarbij gelden wel een aantal extra voorwaarden zoals aanscherping van de 
mondkapjesplicht. Voor de sportclubs is het dragen van mondkapjes wel verplicht 
als je niet aan het sporten bent. Dus bij toiletbezoek en ophalen van consumpties bij 
de bar van de sportkantine. 
 
Wat ons betreft kunnen we dus volgende week wel weer voorzichtig beginnen en dat is 
enerzijds natuurlijk fantastisch, ook al is er een ondertoon. 
Nogmaals:  

• onderlinge wedstrijden mag, competitie nog niet. 
• blijf thuis als je het niet vertrouwd; 
• blijf ook thuis wanneer je je niet lekker voelt 
• was en ontsmet je handen vaak 
• houd 1,5 meter afstand 
• schud geen handen 

Willen jullie deze informatie delen met je achterban? 
Veel plezier 
gr. Gert, namens SBA bestuur 



 
 
Verzonden: vrijdag 14 januari 2022 19:24 
Aan: Gert Oosten <g.oosten@drenthe.nl> 
Onderwerp: Winkels, sportclubs en kappers weer open per zaterdag 15 januari 
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Nieuws van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Winkels, sportclubs en kappers weer open per zaterdag 
15 januari  

14-01-2022 | 19:10 

Voor sport, contactberoepen, detailhandel en onderwijs in Nederland is vanaf 

zaterdag 15 januari 2022 weer meer mogelijk. Het kabinet heeft besloten over 

deze opening en de voorwaarden die gelden, zoals aanscherping van de 

mondkapjesplicht. Het enorme aantal besmettingen met de omnikronvariant 

maakt het noodzakelijk om de sluiting van andere voorzieningen voort te zetten, 

tot dinsdag 25 januari wanneer opnieuw wordt besloten of er meer kan. 
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