
VEELGESTELDE VRAGEN 

1. Moet ik me inschrijven? 

Bij de meeste onderdelen kan je meedoen zonder inschrijving. Voor de survival, de 

polderbaggertocht, het avondspel en het nachtspel moet je je nog wel apart inschrijven! De 

inschrijfmomenten staan vermeld op het programma (achterzijde boekje en website) 

 

Voor sommige onderdelen is ook toestemming van ouders/verzorgers nodig. Dit werkt via het online 

toestemmingsformulier op onze website (www.huttenbouw.com). 

 

2. Hoe werkt het toestemmingsformulier? 

Je ouders kunnen dit doen via het online toestemmingsformulier op onze website, waarna het 

formulier (voorzien van handtekening) moet worden ingeleverd.  

1. Vul de gevraagde gegevens in en druk op [start] 

2. Vul het formulier samen met een ouder/verzorger in en druk op [aanmelden] 

3. Controleer alle toestemmingen en druk op [bevestigen en printen] 

4. Print het formulier en zorg voor een handtekening van je ouder/verzorger 

5. Lever het getekende formulier in bij de kraam 

6. Schrijf je tijdens de week apart in voor de onderdelen waar dit voor nodig is 

 

3. Waar gebruiken jullie mijn gegevens voor? 

Mocht er achteraf iemand besmet blijken te zijn met COVID-19, dan doet de GGD mogelijk 

contactonderzoek. Daarvoor moeten wij de gegevens van aanwezigen kunnen aanleveren. 

 

Verder hebben wij contactgegevens van ouders nodig in geval van ziekte of een calamiteit. 

 

4. Waarom is er voor publiek alleen toegang met een coronatoegangsbewijs? 

De Jeugdvakantieweek is een jeugdactiviteit. Daarom mogen kinderen zonder toegangstest meedoen.  

Als we niet werken met het coronatoegangsbewijs voor publiek, dan kunnen we bij veel activiteiten geen 

publiek toelaten. Of er moet gewerkt worden met vaste zitplaatsen. Dat is veel werk en voor het publiek 

veel minder leuk 

5. Wat is een coronatoegangsbewijs? 

Wil je naar een evenement of activiteit in Nederland? Zoals een festival, cultureel uitje of sportactiviteit? 

De organisator kan u vragen om een coronatoegangsbewijs: een negatieve testuitslag, een 

vaccinatiebewijs of een bewijs dat u hersteld bent van corona. Met CoronaCheck kunt u deze 1 van deze 

coronabewijzen laten zien. 

Zie www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-

sport/coronatoegangsbewijs  
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6. Hoe kom ik aan een geldig coronatoegangsbewijs (QR-code)? 

Je kunt op 1 van deze 3 manieren een coronatoegangsbewijs krijgen: 

1. Vaccinatiebewijs: Volledige coronavaccinatie. Met een Europees goedgekeurd vaccin. Vanaf 

zaterdag 10 juli is in Nederland een vaccinatie geldig vanaf 14 dagen nadat u volledig bent 

gevaccineerd. Meestal kan CoronaCheck uw vaccinatiebewijs automatisch ophalen uit de 

systemen van RIVM of GGD.  

2. Herstelbewijs: Bewijs dat u minder dan 6 maanden geleden hersteld bent van corona. 

3. Testbewijs: Een negatieve testuitslag van minder dan 24 uur voor de activiteit. 

De code kan hierna aangevraagd worden via de CoronaCheck-app (www.coronacheck.nl/nl/). Je moet 

ook je ID bewijs tonen. Heb je geen smartphone, kijk dan op www.coronacheck.nl/nl/print/  

Zie www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-

sport/coronatoegangsbewijs en www.testenvoortoegang.org/ 

 

7. Waar is de dichtstbijzijnde locatie voor testen? 

Er zijn locaties dichtbij in Alphen (Euromarkt 40, 2408 BB) en Zoetermeer (Edisonstraat 55, 2723 RS) 

Zie www.testenvoortoegang.org/ en www.stichtingopennederland.nl/wat-we-doen/  

8. Hoe  werkt de Coronacheck App? 

Zie hiervoor www.coronacheck.nl/nl/ 

1. Laat je testen of vaccineren 

2. Installeer de App 

3. Maak een QR-code 

4. Toon de QR-code bij het evenement en toon je ID bewijs 

 

9. Is de Jeugdvakantieweek Hazerswoude-Dorp (Huttenbouw) aangemeld bij Testen voor Toegang? 

En/of, moet ik dat evenement daar doorgeven bij de test? 

Nee, we zijn een te klein evenement om aan te melden. Bij het maken van de de afspraak kan je kiezen 

voor ‘evenement’: 
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