EVENEMENT OF BIJEENKOMST ORGANISEREN IN DE JANSKERK
We verwelkomen u graag in de Janskerk voor allerlei soorten ontmoetingen!
Bij het organiseren van een evenement volgen we de richtlijnen van de Rijksoverheid
en is het verplicht om een corona toegangsbewijs te tonen. Tevens zijn er enkele
zaken aangepast i.v.m. de maatregelen die gelden vanaf 24 november jl.
Hieronder ziet u een overzicht van alle mogelijkheden in de Janskerk met
toegangsbewijs. Heeft u vragen of is iets niet duidelijk?
Bel ons gerust!

WAT IS ER MOGELIJK IN DE JANSKERK :
- Toegang tot evenement met Corona Toegang Bewijs (CTB);
- met verplichte zitplaats;
en dan is 100% van de reguliere zaalcapaciteit mogelijk;
Indien geen CTB, dan geldt de
- verplichting tot dragen van mondkapjes;
- verplichte 1,5 meter afstandsregel;
- Verhuur voor vergaderingen:
alleen mogelijk tussen 08:00 - 18:00u.
(i.v.m. niet-essentiële dienstverlening, zoals zaalverhuur.)

- Kunst- en cultuur voorstellingen hebben geen verplichte sluitingstijd.
Verhuur voor concerten mag tot 00:00 uur;
- Cateringvoorzieningen zijn daarbij mogelijk tot 20:00 uur;

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/kortoverzicht-coronamaatregelen
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CORONATOEGANGSBEWIJS (CTB):
IN 4 STAPPEN NAAR HET EVENEMENT

STAP 1: Download de Coronacheck-app op uw mobiel of ga naar CoronaCheck.nl
Geen mobiel, ga naar https://coronacheck.nl en print een QR Code;

STAP 2: Drie opties zijn mogelijk:
1.Negatieve coronatest. Uw gast laat zich maximaal 24 uur voorafgaand aan
het evenement testen via testenvoortoegang.nl en ontvangt in principe binnen 2
uur de uitslag. Bij een negatieve coronatest ontvangt de gast een ophaalcode die
hij/zij invoert op de Coronacheck-app. Dit wordt omgezet in een QR-code.
2.Vaccinatiebewijs. Uw gast logt in bij DigiD en de vaccinatiegegevens worden
automatisch opgehaald bij het RIVM. De gegevens worden gekoppeld aan
de Coronacheck-app en omgezet in een QR-code.
3.Herstelbewijs. Uw gast logt in bij DigiD en het digitaal herstelbewijs wordt
opgehaald bij de GGD. De gegevens worden gekoppeld aan de Coronacheckapp en omgezet in een QR-code.
TIP: Kijk voor de uitgebreide informatie en details op de website van
Rijksoverheid

STAP 3: Laat de QR-code scannen bij de ingang van de locatie. èn:
STAP 4: Uw gast toont zijn/haar legitimatiebewijs. Bij de entrée worden de
gegevens van het legitimatiebewijs met de gegevens van het toegangsbewijs
vergeleken.
U bent als organisator van het evenement verantwoordelijk voor het scannen
bij de ingangen van uw gasten.
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