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Coronaprotocol vanaf 13-11-2021 
 

Vanaf 13 November is het Coronatoegangsbewijs (CTB) voor bepaalde activiteiten. 
 
In MFC “It Harspit” verplicht en is de mondkapjes plicht weer ingesteld. 
 
 De bar gaat om 19:50 dicht, dus geen nazit. Er kan nog wel koffie, thee en andere 

versnaperingen afgehaald worden, deze worden dan tijdens de activiteit genuttigd. 

 
De CTB-plicht geldt voor de horecafunctie van “It Harspit”. 

 
 Dus in de mienskipsromte wanneer u na een activiteit (Sport, biljarten of vergadering enz. ) 

een drankje komt drinken (tot 20:00).  

 Bij evenementen (zoals festivals, optredens, feesten, e.d.). 

 Bij vertoning van kunst en cultuur (zoals theater- en toneelvoorstellingen ed. ) 

 Bij bijeenkomsten met een vrije inloop (voorlichtingsbijeenkomsten,  jaarvergaderingen e.d.) 

Bij de bar wordt uw CTB gescand en uw ID gecontroleerd. 

Het CTB is vanaf 6 november uitgebreid. 

 Bij kunstlessen zoals muziek en schilderen (vanaf 18 jaar); 

 Bij het oefenen voor zingen, dansen en toneel (vanaf 18 jaar) 

 Voor sporters en publiek vanaf 18 jaar. Dit geldt voor de volledige binnensport en ook voor 

kleedkamers en toiletten. Voor mensen met een functie zoals scheidsrechter, trainers en 

vrijwilligers geldt de CTB-verplichting niet. 

Bij voorkeur laten we de verenigingen deze check zelf uitvoeren omdat het voor de beheerder 

ondoenlijk is om iedereen te scannen. Dit scannen kan door de instructeur gedaan worden of door 

een vrijwilliger van  de vereniging.  Wij rekenen op ieders medewerking. 

Mocht dit niet mogelijk zijn, neem dan contact op met de beheerder zodat we iets voor kunnen 

regelen. 

Houd 1,5 meter afstand.  Als mensen dicht bij elkaar zijn, kunnen zij het coronavirus 

heel snel aan anderen doorgeven. 

Heeft u geen geldige CTB, dan blijft u thuis. 

Discussie hierover is zinloos en ongewenst. 



 

Wat is een coronatoegangsbewijs? 

Het coronatoegangsbewijs is een papieren of digitaal bewijs dat aantoont dat je: 

 Volledige gevaccineerd bent; 

 Een negatieve test binnen 24 uur hebt gedaan; 

 Afgelopen 6 maanden corona hebt gehad; 

 Testen blijft gratis voor iemand die geen herstel- of vaccinatiebewijs heeft. 

Hier lees je hoe een coronatoegangsbewijs werkt. 

Dit corona toegangsbewijs kan je scannen met een app op je smartphone.  

Via deze link gaat u naar de Scanner voor CoronaCheck 

 

Verder nog: 

 Twee derde (75%) van de totale capaciteit van de ruimte of zaal mag gebruikt worden (met 

vaste zitplaatsen geldt 100% zoals een theateropstelling); 

 Het dorps- of buurthuis moet tussen 00:00 en 06:00 uur gesloten zijn; 

 Het dorps- of buurthuis is verantwoordelijk voor controle van de coronapas van bezoekers (dit 

kan met de CoronaCheck Scanner, zie link hieronder + ID bezoeker); 

 De beheerder zal in overleg met de organisator van het evenement afspreken wie en hoe de 

controle uitgevoerd wordt.  

 Organisaties die bezoekers niet controleren lopen het risico uitgesloten te worden. 

Zie ook: https://www.doarpswurk.frl/corona-update-dorps-en-buurthuizen-13-november-2021/ 
 
 
De ‘coronacoördinator’  
 
Bij twijfel, vraag het de corona-coördinator 

Contactpersonen MFC “It Harspit”: 
Algemene coronamaatregelen: Anne Visser (beheerder) - tel. 0515-559666 – info@itharspit.nl 
Coronacoördinator bestuur: Dirk Kuperus (secr.) – tel. 06-12757923 – dirk.kuperus@home.nl 
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