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Personen (18 jaar of ouder) met een functie binnen een vereniging (bevoegd persoon) 
 
Bevoegde personen zijn personen die namens een vereniging aanwezig moeten zijn: 
coaches, trainers, officials en scheidsrechters. Rij-ouders vallen niet onder bevoegde 
personen. 
 

Personen zonder Corona Toegangsbewijs (CTB) 
De bevoegd persoon zonder CTB dient een verklaring te hebben van zijn/haar 
vereniging dat hij/zij een functie heeft bij de vereniging en een noodzakelijke 
aanwezigheid is bij de training of wedstrijd. Deze verklaring dient getoond te worden 
aan de toegangsbeveiliging van Laco Glanerbrook samen met een ID-bewijs, rijbewijs 
of paspoort. 
De bevoegd persoon zonder CTB heeft uitsluitend toegang tot de ijshal, draagt te 
allen tijde een mondkapje en houdt minimaal 1,50 meter afstand van andere 
personen. 
 
Personen met een Corona Toegangsbewijs (CTB) 
De bevoegd persoon met een CTB heeft toegang tot Laco Glanerbrook (uitsluitend 
ijshal en horeca) en hoeft geen mondkapje te dragen. Wel is het advies om 1,50 
meter afstand te houden van andere personen voor zover het beoefenen van de 
sport(begeleiding) dit mogelijk maakt. 
 
Toegang tot de ijshal 
Uitsluitend trainers, teambegeleiders, officials en scheidsrechters hebben toegang 
tot de ijshal. Alle andere personen dienen in de horeca van Laco Glanerbrook plaats 
te nemen (dit kan alleen met een CTB). Vanuit de VIP-ruimte is het ijs zichtbaar voor 
diegenen die dat wensen. 
De tribunes zijn te allen tijde gesloten, en zijn dus verboden toegang voor iedereen. 
 
Overtreding van de regels 
Een bevoegd persoon die geen CTB heeft en zich buiten de ijshal bevindt, zal bij 
eerste constatering gevorderd worden het sportcentrum te verlaten en krijgt daar 
daarna ook geen toegang meer toe. 
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Personen (18 jaar of ouder) zonder functie binnen een vereniging (niet-bevoegd persoon) 
 

Personen zonder Corona Toegangsbewijs (CTB) 
Een niet-bevoegd persoon zonder CTB heeft helaas geen toegang tot Laco 
Glanerbrook. Hieronder vallen ook spelers en rij-ouders. 
 
Personen met een Corona Toegangsbewijs (CTB) 
Een niet-bevoegd persoon met een CTB heeft toegang tot Laco Glanerbrook als het 
CTB geverifieerd kan worden i.c.m. een ID-bewijs, rijbewijs of paspoort. 
Deze persoon mag zich uitsluitend begeven in de ijshal als hij/zij daar zelf gaat 
sporten en/of de horeca van Laco Glanerbrook. 
Ook deze persoon mag zich dus niet op de tribune begeven. 
 
Overtreding van de regels 
Een niet-bevoegd persoon die zich buiten de ijshal of de horeca bevindt, zal bij eerste 
constatering gevorderd worden het sportcentrum te verlaten en krijgt daar daarna 
ook geen toegang meer toe. 

 
 
In het kort 
Als u een CTB kunt laten zien, heeft u toegang tot Laco Glanerbrook. Heeft u daarnaast een 
functie binnen uw vereniging dan heeft u ook toegang tot de ijshal. Heeft u geen functie 
binnen uw vereniging, mag u plaats nemen in de horeca. 
Kunt u geen CTB laten, dan heeft u geen toegang tot Laco Glanerbrook, tenzij u een functie 
heeft binnen uw vereniging en deze kunt aantonen middels een verklaring van uw 
vereniging. Als u een functie heeft, heeft u ook toegang tot de ijshal, maar niet tot andere 
delen van Laco Glanerbrook. 

 
 


