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Covid-19 kader ten behoeve van evenementen 

Algemeen: 

• De FRC organiseert evenementen met een grote diversiteit. Evenementen 

verschillen van doel, aard, vorm, locatie en organisatie. Dit is een algemeen 

kader voor organiserende commissies. Zij maken een specifiek plan per 

evenement waarin de dan geldende richtlijnen van het RIVM en de 

maatregelen die zijn genomen door de Rijksoverheid samen met de FRC-

kaders toegepast worden. Het specifieke plan per evenement wordt ter 

goedkeuring voorgelegd aan minimaal twee bestuursleden van de FRC. 

• De actuele richtlijnen van het RIVM en de geldende maatregelen die zijn 

genomen door de Rijksoverheid zijn op de datum van het evenement van 

kracht. Deze worden  niet apart vermeld. Er geldt dat de FRC per evenement 

spreekt over de wettelijke regels die op dàt moment van kracht zijn. 

• De maatregelen gelden voor alle door de FRC georganiseerde evenementen. 

 

 Richtlijnen RIVM en maatregelen Rijksoverheid  

• Ten aanzien van het totale aantal aanwezigen dient men zich te houden aan 

de richtlijnen van het RIVM en de maatregelen die zijn genomen door de 

Rijksoverheid. Hier wordt niet van afgeweken.  

• Alle regelgeving omtrent COVID-19 (corona) wordt gerespecteerd.  

• De vereniging stelt een lijst op met de personalia van alle aanwezigen (plus e-

mailadres en gsm-nummer). Deze lijst wordt  vertrouwelijk behandeld.  

• Indien contactonderzoek noodzakelijk is wordt de lijst vrijgegeven aan de 

GGD.  

 

 De FRC staat de volgende maatregelen voor: 

 Binnen-activiteiten kunnen alleen onder de voorwaarde dat 1,5 meter-

afstandsregel voor alle aanwezigen gegarandeerd kan worden, alle 

deelnemers een vast zitplaats hebben en er weinig fysieke beweging nodig is 

voor de activiteit. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan lezingen. 

Buitenactiviteiten kunnen plaatsvinden binnen het wettelijk toegestane 

maximum. Hierbij wordt uitgegaan van het totaal aantal aanwezigen bij het 

evenement, inclusief deelnemers, keurmeesters, helpers, afgevaardigden, en 

eventuele bezoekers.  

 Hoesten en/of niezen in de elleboog. 

 Desinfectie van handen minimaal voor aanvang van het evenement, na 

pauzes en na afloop van het evenement; vaker mag uiteraard. 

 Iedereen brengt zijn eigen lunchpakket en drinken mee, denk hierbij ook aan 

water voor de hond; 

 Bij het evenement is geen spontaan publiek toegestaan, indien de aantallen 

dat toestaan, kan publiek zich vooraf aanmelden en registreren. 

 Parkeermogelijkheid met voldoende ruimte om auto’s op gepaste afstand te 

parkeren. 

 Het verzamelen en de prijsuitreiking dienen zoveel als mogelijk in de buitenlucht 

te gebeuren, waarbij de 1,5 meter onderlinge afstand wordt toegepast; 

 Boekjes, certificaten, trofeeën e.d. worden niet overhandigd, maar op een 

tafel neergelegd en door ontvanger vandaar opgenomen; 

 Het gebruik van toiletten: (specificatie per evenement) 

  

De verantwoordelijkheden van de Flatcoated Retriever Club 

 De FRC wijst per evenement een verantwoordelijke aan welke de zorg draagt 

voor alle zaken die tijdens dit evenement / activiteit te maken hebben met 

COVID-19.  

 Deze persoon (‘contactpersoon COVID-19’), is herkenbaar aanwezig en 

beheert de vertrouwelijk lijst met de namen, telefoonnummers, emailadressen 



van alle aanwezigen.  

 Deze persoon is bij vragen en problemen  het aanspreekpunt.  

 Deze persoon treedt op namens de FRC, handelt naar eigen inzicht, maar is op 

geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor eventuele COVID-19 

besmettingen.  

 

De verantwoordelijkheden van de aanwezigen: 

 Verklaring van alle deelnemers, keurmeesters en helpers dat zij of een 

huisgenoot geen COVID-19 verschijnselen (koorts, keelpijn, geen smaak,) 

hebben. 

 Verklaring van deelnemers, keurmeesters, helpers dat zij op eigen risico 

deelnemen aan het evenement. 

 De aanwezigen stellen alles in het werk om besmetting met het COVID-19 virus 

te voorkomen. 

 De aanwezigen leggen zich onvoorwaardelijk neer bij de regelgeving die 

tijdens het evenement / activiteit geldt. 

 De organisatie is gerechtigd een deelnemer van verdere deelname uit te 

sluiten indien hij of zij zich niet houdt aan de hiervoor beschreven 

voorzorgsmaatregelen ter verspreiding van het COVID-19 virus en/of 

aanwijzingen van organisatoren niet opvolgt. 

 De organisatie draagt zorg voor het uitreiken van handschoenen en 

desinfecterende handgel (en evt . mondkapjes) aan helpers en keurmeesters. 

 Alle aanwezigen verplichten zich om melding te maken bij de FRC mochten zij 

binnen 14 dagen na het evenement / activiteit alsnog COVID-19 verschijnselen 

krijgen. 

 Deelnemers, keurmeesters, helpers overleggen ’s morgens een schriftelijke 

verklaring bij het wedstrijdsecretariaat dat zij of een huisgenoot geen COVID-19 

verschijnselen hebben. Deze verklaring wordt meegestuurd met de bevestiging 

deelname. Zonder deze verklaring kan men niet deelnemen aan de wedstrijd. 

 In bovenstaande verklaring is tevens opgenomen dat men op eigen risico 

deelneemt aan het evenement. 

 De aanwezigen stellen alles in het werk om besmetting met het COVID-19 virus 

te voorkomen. 

 De aanwezigen leggen zich onvoorwaardelijk neer bij de regelgeving die 

tijdens het evenement geldt. 

 Deelnemers dienen zelf zorg te dragen voor desinfecterende handgel. 

  

Aansprakelijkheid 

 Geen van de organiserende partijen kan aansprakelijk gesteld worden voor 

eventuele COVID-19 besmettingen en/of de gevolgen daarvan. 

 Deelname aan evenementen / activiteiten is geheel op eigen risico. 

 De aanwezigen zijn op de hoogte van het feit dat ter voorbereiding van de 

wedstrijd kosten zullen worden gemaakt. Indien om welke reden dan ook het 

evenement / activiteit geen doorgang kan vinden of halverwege wordt 

afgebroken, is het aan de FRC om te bepalen of (gedeeltelijke) restitutie van 

het inschrijfgeld aan de orde is.   

  

Wat te doen als er achteraf toch sprake is van besmetting? 

 Aanwezigen verklaren bij ziekteverschijnselen achteraf, dit te het melden bij de 

contactpersoon COVID-19. 

 Als de GGD om welke reden dan ook de eerder gemaakte lijst van de 

aanwezigen opvraagt gaan alle aanwezigen daarmee akkoord.  

 


