
De Corona check op Voordaan in de zaal 

  

Eerder communiceerden we al over de aangescherpte coronamaatregelen die per 6 

november in het hele land gelden. Maatregelen die ook impact hebben voor Voordaan. Dit 

betekent dat we iedereen van 18 jaar en ouder die de zaal of het clubhuis wil betreden om 

een coronatoegangsbewijs (geldige QR-code + identiteitsbewijs) moeten vragen.  

Het checken van de coronatoegangsbewijzen is een te omvangrijke taak om alleen aan 

onze barcrew over te laten. We hebben ook de inzet van leden en ouders nodig. Daarom 

zijn voor de zaterdagen en zondagen coronacheckdiensten gepland. 

Hoe het werkt: 

- Ieder aangewezen team levert 2 ouders voor de coronacheckdienst. 

- Duur van de dienst is 1 of 1,5 uur. 

De corona scandienst: 

- meld je voorafgaande aan je dienst bij de bar in het clubhuis 

- je ontvangt van de barcrew een coronahesje en een setje met polsbandjes. 

- breng zelf een telefoon mee met de corona scan app. Zorg ervoor dat je voldoende batterij 

hebt. 

- stel je op bij de ingang van de inlooptent (losse tent voor het clubhuis) of bij het hek bij 

fietsenstalling, zodat je iedereen scant die het terrein op komt 

- je vraagt iedereen boven de 18 jaar die toegang wil tot de zaal of het clubhuis om een 

geldig coronatoegangsbewijs. 

- scan de code. 

- stel de controlevraag. Vraag naar een ID of initiaal of geboortedatum ter controle. 

- verschijnt een groen scherm, geef de persoon dan een polsbandje. Iedereen die een 

polsbandje heeft kan daarna vrij in en uitlopen. 

- kan een persoon geen geldig toegangsbewijs tonen, dan kan hij of zij helaas geen toegang 

worden verleend. Wees in dit geval altijd respectvol. 

  

De corona scan app downloaden 

Apple: 

https://apps.apple.com/.../coronacheck-scanner/id1549842661 

Google play: 

https://play.google.com/store/apps/details... 

 

Schema 

Het schema is als volgt voor de komende wedstrijden: 

 

https://www.voordaan.nl/site/default.asp?Option=51&NewsID=3373
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fapps.apple.com%2Fnl%2Fapp%2Fcoronacheck-scanner%2Fid1549842661%3Ffbclid%3DIwAR2rBA6L22aIbmo-d1UTfhVHfabHCSj80X5nk-8n-I9q48aeia_a8yzo_Fg&h=AT1pw9joI3_qKjeGgRx0xLFavir__I-8OR8QeQ_GRRXBUfykzqxAXSND0iLcuLNI1lRh-iPqC06-KMv4gA4H-jlth18P6E0XEYLg83j-trHOyxO1Gv5B_DnHHO_6imlJbWwV&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT1L9ivoiX-PNMTJhkZfnrMBW_IK3Xqb-wMmJQaySg4Q4aNE0meFalMkBum21w2UOUcmwWD7mMpJou_fhM5RQyDravOCtIXEJfPnFsBXJnoTBj10L79fWMcnVUmkRZcMLL-3qYD8GIvNa3WQnrweNzCBfuQgn_cv1WIHscjeHoXebA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dnl.rijksoverheid.ctr.verifier%26fbclid%3DIwAR0Ez5VNk5YDtkCYpt7frTeEOf898ACxyEyaA8xYWeUZN-5zxtxf1afagT0&h=AT04TZHDu8ZAScXgiY34Q6YCl-ODMGqOg6dkFpNhJatBryr2N-6RvCYHDrsXFYGakQtr7LfjUm57-YqkEq9uj-tf17UBbFce49w-fDYQwNKejqvFQ9VXsQF5grWTkrGOChdL&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT1L9ivoiX-PNMTJhkZfnrMBW_IK3Xqb-wMmJQaySg4Q4aNE0meFalMkBum21w2UOUcmwWD7mMpJou_fhM5RQyDravOCtIXEJfPnFsBXJnoTBj10L79fWMcnVUmkRZcMLL-3qYD8GIvNa3WQnrweNzCBfuQgn_cv1WIHscjeHoXebA


21 november a.s. Team 

8.30 - 10.00 MF1 

10.00 - 11.00  M6E2 

11.00 - 12.00  J6E2 

12.00 - 13.00 J8E1 

13.00 - 14.00  M8E2 

14.00 - 15.00  MD1 

15.00 - 16.00  JD2 

16.00 - 17.00 JD3 

17.00 - 18.00  JC3 

18.00 - 19.00  MB3 

 

 

4 december a.s. Team 

8.30 - 10.00  JC1  

10.00 - 11.00  MC1  

11.00 - 12.00 JC2  

12.00 - 13.00 JA1 

13.00 - 14.00 MA1 

14.00 - 15.00 JB1 

 

Vragen 

Heb je vragen, stuur dan een e-mail naar jeugd@voordaan.nl 

 

We willen graag dat Voordaan voor iedereen een veilig plek is om te verblijven. We gaan uit 

van ieders begrip in deze uitzonderlijke omstandigheden en danken je voor je inzet.  

  

Namens het bestuur, 

Samen Voordaan 

 


