
 

NIEUWSJAGER 

NIEUWSBRIEF SPORTCENTRUM NICO JAGER WINSCHOTEN 
CHECK CORONATOEGANGSBEWIJS / QR-CODE 

 

Beste sporters, 

Dat sporters van 18 jaar en ouder in onze binnenruimtes alleen nog toegang hebben met een geldig 

CoronaToegangsBewijs (CTB) heeft u en ons weer voor nieuwe uitdagingen gesteld. De afgelopen 

weken hebben wij onze balie continu bemand gehouden om checks te kunnen doen en uitleg te geven. 

Aan deze volledige bezetting komt vanaf maandag 22 november een einde, dan wordt de normale 

bezetting hervat. U kunt dan tijdens de onbemande uren weer door de tweede entree naar binnen 

MITS U EEN KOPPELING HEBT LATEN MAKEN TUSSEN UW CTB EN UW TAG. Dit kan alleen bij 

de balie! De koppeling is geldig zolang u CTB geldig is. Koppelen hoeft overigens niet, die keuze is aan 

uzelf. U kunt ook bij ieder bezoek uw CTB laten checken bij de balie. Nadeel hiervan is dat u tijdens 

onbemande uren geen toegang hebt. 

Let op! Wij koppelen aan uw internationale QR-code! 

Onze softwareleverancier is een Belgisch bedrijf met klanten in verschillende landen. Zij baseren zich 

op de internationale code. Daar komt als belangrijke reden bij dat de internationale code meer 

gegevens bevat op basis waarvan ons systeem een match kan maken met uw TAG.  

Een code op papier is prima, maar print dn wel de internationale code uit! 

 

Bij het scannen van de code worden er absoluut geen medische gegevens opgeslagen. Het systeem 

controleert alleen of het CTB nog geldig is. Vervolgens wordt een koppeling gemaakt tussen het ID 

nummer van uw CTB en uw gegevens in onze ledenadministratie. Soms is het even zoeken naar een 

juiste match, omdat de gegevens die worden vergeleken in CTB anders zijn opgenomen dan in onze 

administratie. Bijvoorbeeld omdat bij ons uw roepnaam is ingevoerd, terwijl in uw CTB uw officiële 

voornaam staat ingevoerd.  

 

DE BUNKER bevindt zich buiten, naast het sportcentrum. Hier staan apparaten en worden 

trainingsmogelijkheden gefaciliteerd die een variatie en aanvulling zijn op de toestellen die wij ook in 

het hoofdgebouw hebben staan. De variatie in apparaten ondersteunt de aanzetting tot kracht en 

spiermassa. Iedere sporter kan zelf kiezen waar hij of zij het prettig vindt om te trainen, maar biedt 

dus ook onderdak aan de sporters onder ons die geen CTB willen/kunnen tonen. 

 

VRAGEN? Stel ze. Wij proberen een oplossing te bieden die voor iedereen werkbaar is, maar 

wellicht vraagt deze nog aanpassing. Dan is feedback natuurlijk welkom. 

Met sportieve groet! 

Team Nico Jager 

  


