
 

Corona Toegangsbewijs 

Datum: 17 sptember 2021   

Aan de besturen van de verenigingen en vaste gebruikers van het Dorpshuis 

Het kabinet heeft besloten dat vanaf zaterdag 25 september aanstaande de 1,5 meter afstand kan worden 
losgelaten. Voorwaarde is dat bezoekers van horeca gelegenheden een corona toegangsbewijs moeten kunnen 
tonen. De horeca moet dit bewijs controleren. Wat het Dorpshuis betreft, gaat deze regel gelden vooriedereen die 
zich in het horeca gedeelte van het gebouw bevindt. 

Een Corona toegangsbewijs wil zeggen: 

• een vaccinatiebewijs (QR, gele boekje of speciaal op papier) of 
• een herstelbewijs (als je Corona hebt gehad) of 
• een negatieve PCR-test niet ouder dan 24 uur  

De controle bestaat uit het scannen van een QR code die de eigenaar m.b.v. de corona app op zijn of haar mobiele 
telefoon kan laten zien. In plaats hiervan kan iemand ook via www.coronacheck.nl een papieren bewijs afdrukken, 
waarop eveneens een QR code staat. Uiteraard moet de Nederlandse (en niet de internationale) versie worden 
getoond. 

Wie vanaf 25 september het Dorpshuis binnengaat, moet erop rekenen dat de corona check wordt uitgevoerd. Dat 
kan direct bij binnenkomst of wat later gebeuren. In verreweg de meeste gevallen zal de scan van de QR code, die 
met behulp van een mobiele telefoon zal worden gedaan, een groene (= toegelaten) uitslag opleveren. Als de scan 
onverhoopt een rood scherm laat zien (= voldoet niet aan de eisen), zal de betrokkene helaas het Dorpshuis moeten 
verlaten. 

De beheerders van het Dorpshuis zullen met de verenigingen afspraken maken, zodat deze corona checks soepel 
kunnen verlopen. In andere landen is het corona toegangsbewijs voor de horeca al langer verplicht en dat levert 
zelden problemen op. Het is een kwestie van wennen. 

Belangrijk is wel dat iedereen die naar het Dorpshuis toe gaat, op de hoogte is van deze regel en zorgt dat hij/zij 
ofwel de corona app met de QR code op de mobiele telefoon, ofwel het papieren bewijs (zie boven) bij de hand 
heeft. Wij verzoeken u dan ook, uw leden hierover tijdig te informeren, zodat men goed voorbereid naar het 
Dorpshuis gaat. 

Wij hebben er begrip voor dat niet iedereen blij zal zijn met de verplichte corona checks, maar vertrouwen erop dat 
men er toch aan zal meewerken. Het niet naleven van de regels kan zowel voor de betrokkene als voor anderen 
onaangename gevolgen hebben. Dat willen we zien te voorkomen. 

Wij rekenen op uw medewerking in deze en zijn verheugd dat wij weer grotere gezelschappen in het Dorpshuis 
kunnen verwelkomen. 

Het dorpshuisbestuur 
  

 
 

http://www.coronacheck.nl/

