
 
 
 

Protocol Coronatoegangsbewijs (CTB) Stichting Agora Rucphen 

 
 
Vanaf 25 september 2021 is alleen met het coronatoegangsbewijs voor iedereen vanaf 13 
jaar toegang mogelijk. Vanaf 14 jaar moet het gebruik van het coronatoegangsbewijs samen 
met een geldig identiteitsbewijs (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs) worden gecontroleerd. 
Dat geldt in het horeca gedeelte van de Agora, de foyer.  
 
Hierbij geldt: 
  

❖ Toegang tot de foyer is alleen mogelijk met een geldig coronatoegangsbewijs 
(vaccinatiebewijs, herstelbewijs of negatieve testuitslag) voor iedereen vanaf 13 jaar. 
Vanaf 14 jaar moet het gebruik van het coronatoegangsbewijs samen met een geldig 
identiteitsbewijs worden gecontroleerd. 

❖ De controle vindt plaats door het gebruik van de CoronaCheck Scanner app.  
❖ De verantwoordelijkheid op de controle van de coronatoegangsbewijzen ligt bij 

“corona coördinator” van de betreffende vereniging.  
In de praktijk is de procedure dat de “corona coördinator” in de ruimte waar de 
activiteit plaats vindt de corona check afneemt en de leden die er niet aan voldoen 
vraagt na de activiteit de Agora te verlaten en niet naar de foyer te gaan. De “corona 
coördinator” is verantwoordelijk om er op toe te zien dat dit ook daadwerkelijk 
gebeurd.  
Dit alles om goed doorstroming bij de ingang foyer te waarborgen voor iedereen zijn 
veiligheid. 

❖ Barmedewerkers zijn te allen tijde bevoegd te vragen naar het coronatoegangsbewijs 
wanneer bezoekers het horeca gedeelte van de foyer betreden of al aanwezig zijn.  

❖ Bij vrij inloop activiteiten ligt de verantwoordelijkheid van de corona check bij de 
barmedewerker. 
 

Uitzonderingen: 
 
Bij onderstaande activiteiten wordt bij de entree van de Agora de corona check gedaan, 
hierbij gaat de stichting in goed overleg met de organiserende vereniging hoe dit uit te 
voeren:  
 

❖ Bij alle vormen van evenementen (zoals, optredens, congressen en feesten)  
❖ Bij besloten feesten en activiteiten 
❖ Als stichting Agora dat nodig acht 

 
Er is geen corona check nodig als de foyer niet de horeca functie vervult.  
 
 
Wanneer is het coronatoegangsbewijs niet verplicht 
 

❖ Wanneer er spraken is van afhaal bij de foyer 
❖ Wanneer er dagbesteding plaatsvindt van kwetsbare groepen in de foyer 

 
Maatregelen negatief coronatoegangsbewijs  
 

❖ Een controleur zal de toegang weigeren tot de foyer of Agora wanneer de 
persoon niet over een coronabewijs of coronacertificaat bezit. 


