
 
 
 
Toegangsbeleid en reserveringssysteem 
 
Om er zeker van te zijn dat er nooit meer dan het maximaal aantal vastgestelde bezoekers gebruik zal 
maken van onze kerkzaal, heeft het ACT team het onderstaande toegangsbeleid vastgesteld.  
 
Voor elke dienst is een maximaal aantal bezoekers van de kerkzaal vastgesteld. Voor controle en 
handhaving van dit vastgestelde beleid maken wij gebruik van een reserveringssysteem. 
Kerkbezoekers die niet vooraf zijn aangemeld, zullen alleen toegang krijgen tot de kerkzaal als de 
coördinator niet gereserveerde tickets ter beschikking heeft. 
 
Gemeenteleden kunnen zich aanmelden via Eventbrite. In de e-mail nieuwsbrief, die elke donderdag 
verschijnt, zal een link met bijbehorende begeleidingstekst worden opgenomen waarmee 
kerkbezoekers zich kunnen registreren voor kerkdiensten die in de komende week worden 
gehouden. Hiermee verkrijgt de kerkbezoeker één of meerdere tickets op naam. Een kerkbezoeker 
kan meerdere tickets bestellen, dit is alleen toegestaan voor onder één dak wonende gezinsleden. 
Deze gezinsleden mogen naast elkaar zitten in het kerkgebouw. Toegang wordt verkregen door het 
tonen van de ticket op papier of op het scherm van zijn/haar smartphone aan de coördinator bij de 
ingang van de Doorslag. 
 
Gemeenteleden die niet over internet beschikken, kunnen op vrijdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur 
telefonisch reserveren bij de desbetreffende contactpersoon van de ticketuitgave. Gegevens hierover 
zullen worden gecommuniceerd via de e-mail nieuwsbrief. Een kopie van de e-mail nieuwsbrief 
wordt op vrijdag bij deze doelgroep bezorgd. Let op: deze extra dienst is uitsluitend voor 
kerkbezoekers die geen internet hebben! Er zullen per dienst 10 tickets voor deze doelgroep worden 
gereserveerd.  
 
De uitgifte gaat als volgt tewerk; stel dat we voor een dienst 50 zitplaatsen mogen uitgeven, er zullen 
dan 40 zitplaatsen worden vrijgegeven via Eventbrite. Mochten de andere 10 tickets om 20.00 niet 
allemaal zijn uitgegeven, dan wordt het restant  op vrijdagavond na 20.00 uur toegevoegd aan 
Eventbrite. 
 
De volgende medewerkers aan een dienst hoeven geen ticket te reserveren, dit zijn: de predikant, de 
ouderling van dienst, de diaken, de collectant, de koster, de coördinator, de organist, de 
beamerbediener en de camerabediener.  
 
Afwijkingen op dit vastgestelde toegangsbeleid zijn uitsluitend toegestaan na toestemming van het 
ACT. 


