
 

 

 

 

Maarssen, 22 september 2021 

Inleiding: 

Beste gast van de MFA Safari, 

 

Onlangs heeft de regering aangekondigd de meeste maatregelen rondom het Covid-19 virus te zullen 

opheffen. Per maandag 27 september a.s. zal er daarom geen beperkingen meer zijn in de MFA 

Safari. Wat dit precies inhoudt proberen we je hieronder in duidelijke punten toe te lichten. 

Artikel 1: 

Algemene regels in MFA Safari: 

- Alle afstandsbeperking in de hele MFA (incl. sporthal, zwembad) vervalt! Toch is afstand 

houden tot elkaar nog altijd aan te raden. (Let wel even op of een vereniging of bv. de 

bibliotheek nog aanvullende maatregelen hanteert en volg deze dan ook op.) 

- Alle routing en eenrichtingsverkeer zal opgeheven worden. Let wel op de gewenste afstand 

tot elkaar 

- Blijf thuis bij klachten en laat je testen. 

- Desinfectie van de handen bij binnenkomst is nog altijd verplicht. 

- Voor betreden van de MFA Safari (buiten het zitten in de horeca) is een toegangsbewijs 

(d.m.v. QR code (telefoon of uitgeprint) en ID bewijs) NIET nodig. Je mag vrij rondlopen in de 

MFA Safari. (Voor Horeca: zie verder artikel 3 “Horeca”)  

Artikel 2: 

Bezoek aan onze Sporthal & Zwembad 

- Bezoek op de tribune heeft nog altijd wat beperkingen. Kijk goed bij betreden tribune wat 

deze zijn. 

- Op zwemzaal en in de sporthal mag weer 100% van de capaciteit benut worden. 

- Registratie voor alle Club Aqua, Ouder & kind lessen en oefenuur blijft van kracht. Hiermee 

blijf je verzekerd van je plekje in de les. 

- Alle andere activiteiten is geen reservering en ook geen restrictie meer nodig. Je kan weer 

gewoon op jouw gewenste tijd naar binnen lopen. 

- Kijk voor alle tijden en reserveringen op www.mfasafari.nl 

- Alle kleedkamers, douches en kluisjes zullen weer open zijn volgens “normaal” gebruik. 

- Alle kinderen van zwemles ontvangen apart een bericht over de maatregelen. Voornaamste 

is dat wij voorlopig nog de huidige “Corona-tijd” hanteren.  

- Vereniging deelnemers: Houd de informatie van jouw vereniging in de gaten. Indien zij 

aanvullende maatregelen hanteren dan dienen deze opgevolgd te worden i.p.v. 

versoepelingen. 

 

http://www.mfasafari.nl/


 

 

Artikel 3: 

Bezoek aan onze Horeca: 

- Bij plaatsnemen in de horeca zijn wij verplicht om de regels van registratie te volgen. 

Iedereen van 13 jaar en ouder dient aan te kunnen tonen, middels QR code (op telefoon of 

uitgeprint) en ID bewijs, dat je een “toegangsbewijs” hebt. (CoronaCheck) 

- Indien iets gekocht is aan de balie (ijsje, koffie, etc.) en je loopt hiermee naar buiten dan is dit 

toegangsbewijs niet nodig.  

 

Dit alles is weer een stapje in de goede richting. Mocht iets onduidelijk zijn of heb je een specifieke 

vraag? Aarzel dan niet om onze receptionistes aan te spreken of een mail te sturen naar: 

stichtsevecht@sportfondsen.nl 

Wij danken iedereen voor het begrip van de afgelopen 1,5 jaar en hopen dat je weer veel plezier 

beleeft aan je bezoek aan de MFA Safari! 

 

Vriendelijke groet, 

 

Patrick Vergeer 

Manager 

Namens team Sportfondsen MFA Safari 

 

 

 

https://coronacheck.nl/nl/
mailto:stichtsevecht@sportfondsen.nl

