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BESTUURSMEDEDELING  
 
Datum: : 26 januari 2022 

Referentie : Coronamaatregelen 20220126.00 

Betreft : Stichting Kamper Kogge 

Aan : Alle vrijwilligers 

 

 
Beste vrijwilliger, 
 
Door de overheid is een versoepeld pakket aan coronamaatregelen bekend gemaakt. Deze 
coronamaatregelen hebben nog steeds ook consequenties voor ons als vrijwilligers van de Stichting Kamper 
Kogge en daarom zijn wij genoodzaakt onderstaande maatregelen te nemen, welke per direct in gaan en 
zijn afgegeven voor de komende zes weken. Mochten zich in de genomen maateregelen wijzigingen voor 
doen dan zullen wij u hierover zo snel als mogelijk informeren. 
 
Maatregelen: 
 

• Voor de Taveerne, Expo en Vertel Theater geldt dat deze weer open mogen voor publiek.  
 

• Voor de Taveerne, Expo en Vertel Theater is het verplicht om een coronatoegangsbewijs met 
identificatiebewijs te laten zien vanaf 13 jaar om naar binnen te mogen. 
 
Bij binnenkomst dient dus iedereen een geldig coronabewijs te tonen. Dit kan op twee manieren, 
namelijk via de CoronaCheck-app of met een papieren bewijs gemaakt via 
http://www.coronacheck.nl.  

 
Er zijn drie manieren waarop je een QR-code kunt verkrijgen: 

o Een volledige vaccinatie (plus twee of vier weken, afhankelijk van het vaccin)  
o Een negatieve testuitslag binnen 24 uur  (gratis via www.testenvoortoegang.nl)  
o Een herstelbewijs van corona van maximaal zes maanden oud 

  

• Naast het coronatoegangsbewijs geldt in de Taveerne en Expo ook de 1,5-metermaatregel en is het 
dragen van mondkapjes verplicht.  
 

• In de praktijk betekent dit dat u binnen in de Taveerne een aangewezen zitplaats heeft met een 
onderlinge afstand van minimaal 1,5 meter. Het dragen van een mondkapje is verplicht zodra u zich 
van uw zitplaats begeeft. Hier bovenop maximeren we het aantal bezoekers op 20 personen voor 
binnen en 10 voor buiten onder de tent. 
 

Bezoekadres Koggewerf : 
Havenweg 7 
8262 BZ  KAMPEN 
 
Postadres : 
Postbus 246 
8260 AE  Kampen   
 
Tel.  +31 (0)38 33105 15 
 
kogge@kamperkogge.nl  
www.kamperkogge.nl 
  

 

http://www.coronacheck.nl/
http://www.testenvoortoegang.nl/
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• Voor het vertel theater geldt dat er een vaste zitplaats is voor de gasten met een minimaal afstand 
van 1,5-meter, het dragen van een mondkapje als u zit is hier niet verplicht, maar wordt wel 
geadviseerd. Zodra u zich gaat verplaatsen is het dragen van een mondkapje verplicht. 
 

• Werkzaamheden op het terrein van de Koggewerf aan Gebouwen of aan boord van de Kogge zijn 
toegestaan.  
 

o Door het bestuur is aan een aantal vrijwilligers gevraagd om deze noodzakelijke 
werkzaamheden te coördineren en uit te (laten)voeren.  
 

o Voor het samenwerken in de Werkplaats, op het terrein van de Koggewerf of aan boord 
van de Kogge waar geen 1,5 meter afstand van elkaar gehouden kan worden is het dragen 
van een mondkapje verplicht.  

 

• De donderdagmiddag borrel (happy hour) kan wat ons betreft plaatsvinden, echter wel binnen de 
geldende maatregelen t.a.v. een bezoek aan de Taveerne.  
 
 

De genoemde maatregelen gaan per direct in en gelden voor alle gasten die de Koggewerf en haar 
faciliteiten komen bezoeken en voor vrijwilligers bij het uitvoeren van toegewezen werkzaamheden. 
 
 
Wij als bestuur vertrouwen hierbij op jullie begrip en medewerking, zijn er vragen hierover dan kunt u die 
stellen aan secretaris@kamperkogge.nl o.v.v. coronamaatregelen. 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bestuur Stichting Kamper Kogge 
 
 

mailto:secretaris@kamperkogge.nl

