
 

 

Evenementen en activiteiten organiseren tijdens de corona crisis 
Laatste update: 18  augustus 2020  

 

Inleiding  

Vanaf 1 juli 2020 mogen evenementen en andere activiteiten weer plaatsvinden, maar wel in aange-

paste vorm.  In dit document beschrijven we welke (algemene) regels er gelden en met welke maat-

regelen u rekening dient te houden bij het organiseren van evenementen en activiteiten.   

Aan dit document kunnen geen rechten ontleend worden, maar dient als hulpmiddel om u, als organi-

satie, op weg te helpen.  

 

Algemene regels  

De belangrijkste algemene regel is dat er altijd 1.5 meter onderlinge afstand gehouden moet worden, 

met uitzondering van gezinnen, kinderen tot 12 jaar (zij hoeven onderling en tot volwassenen geen 

afstand te houden) en van jongeren tot 18 jaar (zij hoeven onderling geen afstand te houden, wel tot 

volwassenen).  

  

Er zijn een aantal algemene regels die voor alle evenementen of activiteiten gelden.  

Bij het organiseren van een evenement of activiteit dient u:  

 maatregelen te treffen waarmee de stromen van de personen die samenkomen worden ge-

scheiden, ook voor zover het gebruik van sanitaire voorzieningen betreft;  

 hygiënemaatregelen te treffen waarmee de verspreiding van COVID-19 wordt tegengegaan;  

 maatregelen te treffen waardoor de aanwezigen te allen tijde 1.5 meter afstand tot elkaar 

kunnen houden;  

 ervoor te zorgen dat de aanwezigen te allen tijde 1.5 meter afstand houden tot de dichtstbij-

zijnde persoon, tenzij de aanwezigen niet verplicht zijn deze afstand in acht te nemen (er 

zijn specifiek uitzonderingen als gezinnen, kinderen, begeleiders van gehandicapten etc.);  

 ervoor te zorgen dat de aanwezigen aan wie een zitplaats is toegewezen daarvan gebruik 

maken.  

 

Welke specifieke regels er gelden voor verschillende type evenementen leest u op de webpagina 

‘evenementen tijdens de corona crisis’ op de website van de gemeente Laarbeek.  

 

Registreren contactgegevens bezoekers 

Vanaf 10 augustus 2020 geldt voor alle drink- en eetgelegenheden, de daarbij horende terrassen en 

voor buitenterrassen op evenemententerreinen de verplichting om aan alle bezoekers te vragen 

hun contactgegevens beschikbaar te stellen en toestemming te geven voor het verwerken 

en eventueel overdragen van de gegevens voor een bron- en contactonderzoek door de 

GGD. 



 

 

Het gaat om de volgende gegevens: 

 volledige naam;  

 datum, aankomsttijd en toegewezen zitplaats van het bezoek; 

 e-mailadres; 

 telefoonnummer; 

 toestemming voor het ter beschikking stellen van die gegevens aan de GGD ten behoeve van 

een bron- en contactonderzoek. 

 

De gegevens mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt en kunnen alleen door de 

regionale GGD worden opgevraagd. De gegevens worden 14 dagen bewaard en daarna 

vernietigd.  

 

COVID-19 plan  

Het indienen van een COVID-19 plan is verplicht. In dit plan legt u uit welke maatregelen u neemt om 

te voldoen aan de geldende regels en richtlijnen. Deze verplichting geldt ook voor evenementen en 

activiteiten waar geen evenementenvergunning voor nodig is. 

 

U omschrijft in dit plan de volgende punten.    

 Geef aan hoeveel bezoekers u verwacht. Hoe gaat u dit monitoren en organiseren? 

 Vindt het evenement of de activiteit buiten of binnen plaats?  

 Geldt voor het evenement een van de volgende voorwaarden:  het aanbieden van vaste zit-

plaatsen, het reserveren vooraf of bij aankomst, het uitvoeren van een gezondheidscheck en 

het vragen naar registratie van de contactgegevens?  

Geef dan in uw COVID-19 plan aan welke maatregelen u neemt om aan deze voorwaarden te 

voldoen.  

 Welke hygiënemaatregelen neemt u? In het document ‘Hygiënemaatregelen COVID-19’ staat 

beschreven waar u aan moet voldoen.  

 Op welke wijze gaat u de 1.5 meter regel waarborgen? Hoe ziet u tijdens erop toe dat bezoe-

kers zich aan deze regel gaan houden? 

 Welke maatregelen gaat u treffen om stromen van bezoekers te reguleren? Hoe gaat u hier-

mee om bij de sanitaire voorzieningen?  

 

Hieronder staan per fase van het evenement nog (extra) vragen geformuleerd, die u kunnen helpen 

bij het opstellen van het COVID-19 plan.  

Let op: deze vragen zijn specifiek gericht op evenementen, maar kunnen ook als hulpmiddel dienen 

bij het opstellen van een COVID-19 plan ten behoeve van andere activiteiten.  

 

 

 



 

Beginfase –instroom  

Dit is de fase waarin de bezoekers aankomen op het evenement of de activiteit. Beschrijf in uw plan 

een antwoord en uitwerking op de volgende vragen.  

 Hoe beheerst u het aantal mensen dat naar uw activiteit toekomt?  

 Geldt er een reserveringsplicht vooraf of bij aankomst? Hoe gaat u dit regelen? Verkoopt u 

kaartjes of heeft u een reserveringsysteem? Hoe voorkomt u dat er lange rijen bij de ingang 

ontstaan? Werkt u bijvoorbeeld met tijdsblokken? 

 Is het verplicht om bezoekers te vragen hun contactgegevens te laten registreren? Hoe gaat u 

dit regelen? Hoe voorkomt u dat er rijen ontstaan bij de ingang?  

 Hoe zorgt u ervoor dat bezoekers 1.5 meter kunnen houden?  

Denkt u hierbij aan: 

o Hoe scheidt u stromen van bezoekers bij de ingang? Waar verblijven mensen die 

moeten wachten? 

o Heeft u voldoende ruimte om de gezondheidscheck uit te voeren en contactgegevens 

te registreren? 

o Probeer de aankomst van bezoekers zoveel mogelijk te spreiden. Dat kan bijvoor-

beeld met tijdsloten in combinatie met reservering. Of pas uw programmering aan 

o Voldoende ruimte bij het parkeren van fietsen 

 Voorkom belasting van het OV. Vraag bezoekers op andere wijze naar het evenement te ko-

men;  

 Communiceer naar uw bezoekers:  

o de basis regels: blijf thuis bij klachten, was je handen, vermijd drukte, houd 1.5 me-

ter afstand.  

o wijs op eigen verantwoordelijkheid bij het naleven van de maatregelen; 

o neem de COVID-19 richtlijnen op in uw huisregels en stuur deze toe bij reservering of 

kaartverkoop.  

 

Tijdens het evenement  

In deze fase zijn de meeste bezoekers op uw evenemententerrein en zijn de activiteiten op het ter-

rein gestart.  

 Wijs een speciale corona coördinator aan. Iemand die de plannen rondom 1.5 meter op uw 

evenement maakt én toeziet op de implementatie en handhaving daarvan.  

 Zorg daarnaast dat het personeel en/of de vrijwilligers de regels kennen en zich eraan hou-

den.  

 Heeft u voldoende ruimte om 1.5 meter tussen de bezoekers te kunnen faciliteren?  

 Is het verplicht om te werken met vaste zitplaatsen? Hoe gaat u dit monitoren? Hoe zorgt u 

ervoor dat mensen blijven zitten? 

 Hoe heeft u uw evenementen terrein ingericht om ervoor te zorgen dat bezoekers 1.5 meter 

afstand kunnen houden? Denk bijvoorbeeld aan:  



 

o een hek om uw evenemententerrein zodat u altijd weet hoeveel mensen zich daarop 

bevinden (denk aan nooduitgangen). Indien er geen hek komt, hoe gaat u dan de 1.5 

meter garanderen?  

o maatregelen bij toiletten, barren en andere activiteiten op het terrein. Deel uw terrein 

logisch in. Denk aan speciale vakken, looproutes, markeringen en zichtlijnen.  

o creëer een aparte ruimte om te lopen en een aparte ruimte om stil te staan, te wach-

ten of ergens naar te kijken. Scheid de bezoekersstromen van elkaar;  

o zorg voor goede signing zodat bezoekers hun weg over het terrein snel en makkelijk 

kunnen vinden.  

 Wat gaat u doen als bezoekers zich niet aan de 1.5 meter (kunnen) houden? Wat doet u als 

bezoekers niet op hun zitplaats blijven?  

 Indien u een evenement met muziek en alcohol organiseert. Hoe zorgt u ervoor dat aan het 

einde van de avond de 1.5 meter wordt georganiseerd?  

 

Einde van het evenement – uitstroom  

Dit is de fase waarin bezoekers weer naar huis gaan. Dat is meestal een drukke periode met veel hec-

tiek. U kunt de genoemde punten bij het kopje ‘instroom’ gebruiken, maar dan beschrijven voor uit-

gaand publiek.  

Specifiek voor deze fase nog de vraag:  

 Hoe voorkomt u dat veel bezoekers tegelijk vertrekken?  

 

Meer informatie 

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op. U kunt ons bereiken 0492 469 700 of stuur 

een e-mail naar gemeente@laarbeek.nl 

   


