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Dharma Tjiam
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Aan de voorzitters, secretarissen en contactpersonen van de schaakclubs, secretarissen en
voorzitters van regionale en bijzondere bonden,

Hierbij ontvangt u een korte update in verband met de coronacrisis. Onze vorige coronamailing
van 19 mei 2021 ging over de tweede stap in het openingsplan van het kabinet. De meest recente
mailing van 26 mei betrof de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen.
De aanleiding voor deze mailing is de derde stap van het Openingsplan van de Rijksoverheid.
Hieronder verwijzen wij u graag naar de meest recente versie van het Protocol Veilig Schaken.
Dit protocol is geldig vanaf 5 juni.
De belangrijkste wijzigingen voor schaakclubs bij deze versoepeling zijn:
Het dragen van mondkapjes is alleen verplicht als de speler niet aan het bord zit; de
spelers aan het bord hoeven geen 1,5 meter af stand te houden. Wij raden aan de 1,5
meter af stand zo mogelijk aan te houden aangezien bij een schaakpartij de spelers zeer
lang tegenover elkaar zitten.
Maximaal 50 personen zijn toegestaan in de zaal (dit is exclusief personeel). In de vorige
stap was dit maximaal 30 personen.
Horeca bij de speelzaal mag tot 22.00 uur open
De vierde stap in het Openingsplan van de Rijksoverheid volgt mogelijk al eind juni. Op dit
moment is de verwachting dat in deze stap bijna alle beperkingen voor het club - en
wedstrijdschaak worden opgeheven.
Het Protocol Veilig Schaken is aangepast aan de meest recente inf ormatie van de overheid en
NOC*NSF. U vindt dit protocol op onze website:
https://www.schaakbond.nl/sites/default/files/userfiles/schaakbond/protocol/Protocol-VeiligSchaken.pdf
Ik wil u vragen dit bericht onder uw collega-bestuursleden te verspreiden.
Alvast bedankt voor uw medewerking en blijf gezond.
Met vriendelijke groet,

Dharma Tjiam
Directeur
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