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Corona 
Sinds zaterdag 26 juni 2021 zijn er vergaande versoepelingen van kracht waardoor al heel snel de 
indruk ontstaat dat (bijna) alles weer bij het oude (vertrouwde) normaal is. 
Bij navraag blijkt dat zeker niet zo te zijn. 
 
Waar hebben we ons aan te houden? 
Met name bij binnen-activiteiten en of evenementen gelden nog een aantal regels, waar wij ons als 
Ouderenbond St. Paulus aan te houden hebben, evenals de Brasserie. 
Om duidelijkheid te verschaffen zetten we deze hierbij op een rij: 
 
Voor activiteiten / evenementen binnen is een coronatoegangsbewijs verplicht   
Een Coronatoegangsbewijs kan men als volgt verkrijgen: 

1. Vaccinatiebewijs:  
Volledige coronavaccinatie, met een vaccin dat door het Europees Medicijn Agentschap 
(EMA) is goedgekeurd. 

2. Herstelbewijs. 
Bewijs dat u minder dan 6 maanden geleden hersteld bent van corona. 

3. Testbewijs 
Een negatieve testuitslag van minder dan 40 uur voor het evenement. 

 
Voor activiteiten / evenementen buiten gelden de navolgende regels : 

 Zonder coronatoegangsbewijs 
o Een vaste zitplek is verplicht. 
o De organisatie moet de gezondheid van de gasten verifiëren en contactgegevens 

vragen, zodat bron- en contactonderzoek mogelijk is indien nodig. 
o De capaciteit mag 100% benut worden, mits 1,5 meter afstand kan worden 

gehouden. 
o Entertainment is toegestaan, maar mensen moeten dan wel op hun plek blijven 

zitten. 
 Met coronatoegangsbewijs 

o 100% van de capaciteit is toegestaan. 
o Bezoekers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden. 
o Een vaste plek is niet verplicht. 

 
Concreet betekent dit dat wij als bestuur besloten hebben om bij al onze activiteiten en of 
evenementen een Coronatoegangsbewijs (vaccinatiebewijs of herstelbewijs of testbewijs) verplicht 
te stellen en vervolgens de deelnemers een deelnemerslijst te laten (onder)tekenen. 
 
Kan u dit Coronatoegangsbewijs NIET overleggen, dan zijn wij genoodzaakt u  niet toe te laten tot 
deelname aan de desbetreffende activiteit of evenement. 
 
Tot slot vragen wij u, voor zover als mogelijk, 1,5 meter afstand te houden en regelmatig uw handen 
te desinfecteren. 
 
 Het Bestuur 


