
Coronaprotocol Algemene Ledenvergadering BOVAG 

Wij kijken er naar uit om u weer te ontmoeten tijdens de Algemene Ledenvergadering van 
BOVAG. De veiligheid en gezondheid van onze gasten en medewerkers staat voorop, 
daarom leest u hier alles over ons coronaprotocol. 

Goed om te weten voordat u zich aanmeldt 

• BOVAG kiest ervoor om GEEN 1,5 meter afstand te houden tijdens de bijeenkomst. 
Dit betekent op dit moment dat een coronatoegangsbewijs verplicht is. 
Lees hieronder welke bewijs u moet kunnen laten zien. 

• Het is alleen mogelijk om een bijeenkomst te bezoeken na bevestiging van uw online 
aanmelding. 

• Ongeveer een week voorafgaand aan het evenement ontvangt u van ons een extra 
e-mail met ons meest actuele coronaprotocol. 

• Bij aanmelding is het doorgeven van uw 06-nummer verplicht zodat we u te allen 
tijde kunnen bereiken, mocht er onverhoopt iets wijzigen. 

 
Deze drie coronatoegangsbewijzen kunt u laten zien via de coronacheck-app: 

• vaccinatiebewijs van een volledige coronavaccinatie; 
• herstelbewijs dat u minder dan zes maanden geleden hersteld bent van corona; 
• testbewijs met een negatieve uitslag van minder dan 24 uur voor de bijeenkomst. Ga 

hiervoor naar https://www.testenvoortoegang.org. Op dit moment zijn hier geen 
kosten aan verbonden. 

 
Hoe verloopt de bijeenkomst? 

• Bij binnenkomst meldt u zich bij de balie. Hier wordt uw QR-code (een geldig 
coronatoegangsbewijs) gescand. 

• Deze QR-code toont u ofwel op uw telefoon in de CoronaCheck-app of heeft u thuis 
al geprint via CoronaCheck.nl 

• Vergeet aub bij uw bezoek uw legitimatiebewijs niet. Onze medewerkers vergelijken 
de gegevens van uw legitimatiebewijs met de gegevens in 
het coronatoegangsbewijs. 

• Er is geen garderobe. Eventuele jassen en tassen dient u mee te nemen naar de 
zaal. 

• Tijdens het buffet, het programma en de borrel hoeft er geen afstand gehouden te 
worden. 

Kijk hier voor de veelgestelde vragen over het Coronatoegangsbewijs. 

 

https://www.testenvoortoegang.org/
https://mijn.bovag.nl/coronatoegangsbewijs

