Postadres Postbus181, 2290 AD Wateringen

Bezoekadres Leeuwerik 1, 2295 PE Kwintheul
BTW Nummer NL0047.69.764.B.01

Quintus Verenigingen

KvK Nummer 40397640
Rekeningnummer NL16RABO0126506779
E-mail info@sportaccommodatiequintus.nl

Datum
Onderwerp

2 december 2021
Sluiting sportcomplex
Beste sporters en sportbestuurders van Quintus
De Coronaregels zoals die door de overheid zijn opgelegd hebben ons de afgelopen 21 maanden
tot het uiterste gedreven om voor Quintus de juiste beslissingen te nemen. Door bezoekers van
onze accommodatie op hun eigen gezonde verstand te wijzen denken wij dat wij op de juiste
manier het sporten mogelijk hebben kunnen houden.
Sinds afgelopen week zijn wij echter geconfronteerd met de nieuwe sluitingstijden en heeft de
gemeente ons een duidelijke en dwingende brief gestuurd waarin staat dat wij als bestuurders
(Rob Vis, Maurice van Lis en John van der Valk) PERSOONLIJK verantwoordelijk en
derhalve aansprakelijk zijn voor de controle en naleving van de door de overheid opgelegde
regels. Met het gebruik van ons gezonde verstand gaan we er dus helaas niet meer komen.
Naast het feit dat wij tegen uitsluiten van mensen zijn, en dus niet willen controleren op een
“toegangscode” zijn wij hiertoe ook helemaal niet in staat! We begrijpen dat onze verengingen
bereid willen zijn om deze taak over te nemen maar dan nog zijn wij als bestuurder
PERSOONLIJK verantwoordelijk. En dit terwijl sportbonden en overheden alleen maar naar
elkaar wijzen en sport willen door laten gaan, leggen zij de risico’s bij (vrijwillige)
sportbestuurders.
Ons rest dus helaas geen andere mogelijkheid dan het terrein te sluiten en wel vanaf vrijdag 3
december 2021 om 17.00 uur. We hebben jaren ons best gedaan om van Quintus een prachtige
accommodatie te maken en hebben daarvoor ook veel persoonlijke (financiële) risico’s
genomen maar tegen deze machten zijn wij niet bestand.
Wij gaan er vanuit dat alle betrokkenen onze beslissing zullen respecteren maar als er mensen
zijn die daar moeite mee hebben en onze taken over willen nemen, en dus deze
verantwoordelijkheid wel willen en kunnen dragen, dan staan wij daar zeker voor open.
Mochten de regels en/of eisen veranderen dan zullen wij deze beslissing uiteraard herzien.
Met vriendelijke groet,
Stichting Beheer en Exploitatie Sportaccommodatie Quintus
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