BASISREGELS EVENEMENTEN COVID-19 (VANAF 1 JULI 2020 TOT ?)
Altijd 1,5 meter onderlinge afstand, met uitzondering van kinderen tot 12 jaar (zij hoeven zowel onderling en tot volwassenen geen afstand te houden) en van
jongeren tot 18 jaar (zij hoeven onderling geen afstand te houden, wel tot volwassenen).

Géén placeren, doorstroom of sport? Dan maximaal 250…
Bij evenementen waarin reservering, een gezondheidscheck én een
vaste zitplaats niet mogelijk zijn, geldt een maximum van 250
personen. Het aantal is exclusief personeel.

Goede doorstroom? Dan geen vooraf vastgesteld maximum
In binnen ruimtes met een doorstroom van bezoekers (bijvoorbeeld
een beurs) geldt geen maximaal aantal personen. Wel verplichting
tot de nodige maatregelen o.a. ter voorkoming van te grote drukte.
In dierentuinen, pretparken en andere buitenlocaties met
doorstroom van bezoekers is 1,5 meter afstand de regel (locaties
zorgen zelf voor naleving van deze regel). Er geldt geen
maximumaantal personen per afzonderlijke ruimte.
Een Kermis kan hier bijvoorbeeld ook onder vallen.

Kunt u zitten, reserveren en checken? Dan geen vooraf vastgesteld
maximum
Geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden:
vaste zitplaatsen, een reservering én een gezondheidscheck vooraf.
Denk bijvoorbeeld aan een zit-concert

Bent u met maximaal 100 mensen en geeft u de mensen een
zitplaats? Dan geen reservering en gezondheidscheck.
Denk bijvoorbeeld aan een evenement “buiten” in een dichte tent.
Wat wordt er verstaan onder binnen? Onder binnen wordt verstaan: een
gebouw of een bouwsel (ook een tent) met een besloten ruimte. Een tent met
drie geheel open zijden wordt gezien als een overkapping en daarmee als
buiten.

Spreekkoren, hard meezingen of
schreeuwen in groepsverband is
niet toegestaan

Voorkom spreekkoren, schreeuwen, meezingen, dit is óók op
evenementen niet toegestaan.
Het is verboden in groepsverband te zingen of te schreeuwen. Dit
verbod geldt niet voor zangers, zangkoren, zanggroepen en voor
zang als onderdeel van belijdenis van godsdienst of
levensovertuiging

Neemt u deel aan een sportevenementen? Dan is het verbod op
niet houden veilige afstand niet van toepassing (1,5 meter)

Sportevenementen

Alle leeftijdsgroepen mogen normaal spelcontact hebben. De 1,5 meter
afstand tijdens het sporten, dient waar mogelijk in acht genomen te worden.
Als dat een normale sportbeoefening in de weg staat mag de 1,5 meter
afstand tijdelijk losgelaten worden. Voor -en na het sporten geldt wederom,
ook in kleedkamers en kantines, de 1,5 meter afstandsnorm.

Kan ik een evenement organiseren zonder verplichte zitplaatsen?
Ja, u moet daarbij wel een aantal regels in acht nemen, naast onderstaande uitgangspunten kunnen die per evenement
verschillen.

·
·
·
·

Binnen: in ruimtes met een doorstroom van bezoekers (bijvoorbeeld een beurs) geldt geen maximaal aantal personen. Wel
dienen beheerders/ organisatoren gepaste maatregelen te nemen o.a. om te grote drukte te voorkomen.
Buiten: wanneer er buiten sprake is van een continue doorstroming van mensen, zoals in dierentuinen of op de kermis, is er
geen maximum aantal mensen dat bij elkaar mag komen.
In buitenruimtes waar geen continue doorstroming van mensen is geldt er geen maximum aantal mensen dat bij elkaar mag
komen, zolang er gewerkt kan worden met reservering, een gezondheidscheck en een vaste zitplaats.
In buitenruimtes waarin reservering, een gezondheidscheck en een vaste zitplaats niet mogelijk zijn, geldt een maximum van
250 personen.

Alcoholgebruik bij evenementen
Op basis van het landelijk handvat COVID-19 evenementen wordt per evenement in relatie met onderstaande profielen
geanalyseerd in welke mate de met het alcoholgebruik samenhangende risico’s (de remmende factor van alcohol in relatie tot de
naleving van 1.5 meter afstandsnorm) acceptabel zijn:
· Publieksprofiel
· Activiteitenprofiel
· Ruimtelijkprofiel
· Organisatieprofiel
Onder welke voorwaarden alcoholgebruik mogelijk is, verschilt dus per evenement.

Er is een format ‘Corona-proofplan’ beschikbaar die u helpt uw evenement Corona-proof te maken en dit te
beschrijven. Door op deze balk te klikken komt u bij het format uit.

