Tips voor de omschrijving van je activiteit

Zodra je bedacht hebt wat voor natuurfeestje je wilt organiseren, is het van belang dat je de activiteit helder op
de website beschrijft. Hieronder tref je tips aan die je hierbij kunnen helpen.
•

Start met een beschrijving van je activiteit. Wat ga je doen? Wanneer? Hoe laat? Waar? Hoeveel mensen
kunnen er deelnemen? Voor wie is de activiteit geschikt? Hoe kunnen mensen reserveren? Wat zijn de
parkeermogelijkheden? Welke maatregelen tref je zodat de activiteit coronaproof is? Wat verwacht je van
bezoekers om de activiteit coronaproof te laten verlopen? Zie onderstaand voorbeeld ter inspiratie.

Voorbeeldomschrijving van een fictief Jazzconcert in het weiland met picknick:

Op zaterdag 5 september organiseren we in het weiland van boer Klaas in Dubbeldam een
jazzconcert met picknick. Op een kleedje kun je in het weiland genieten van een spectaculair
optreden van de Blue-note Jazzcombo onder begeleiding van Harry Dudok. De kleedjes liggen
voor je klaar. Alleen de picknickmand moet je zelf meenemen.
De picknick start om 12.30 uur bij de hoofdingang van de boerderij (bij boerderijweg 1) te Dubbeldam.
Daar is ook gelegenheid voor parkeren. Wacht op anderhalve meter afstand bij de organisator en
andere deelnemers van de picknick. Je wordt door de organisator naar je picknickkleedje gebracht.
Duur van het evenement van 12.30 – 15.00 uur. Tijdens het concert liggen de picknickkleden op ruim
anderhalve meter van elkaar en wordt er ook anderhalve meter afstand gehouden.

Aanmelden

Om ons aan de RIVM-richtlijnen te kunnen houden, bedraagt het maximaal aantal deelnemers voor
deze picknick ….. personen. Deelname aan het evenement is daarom alleen mogelijk na aanmelding.
Als het maximaal aantal deelnemers is bereikt, is deelname niet meer mogelijk. Vol = vol.
Aanmelden kan via ……….@....... o.v.v. Jazzconcert met picknick. Na aanmelding ontvang je per e-mail
een bevestiging van je aanmelding of het bericht dat deelname niet mogelijk is omdat het maximaal
aantal aanmeldingen is bereikt.

Tot slot:

Mondkapjes mogen natuurlijk, maar zijn niet verplicht. Meld je af indien je:
• corona hebt;
• huisgenoten/gezinsleden met corona hebt;
• korter dan 2 weken geleden bent genezen van het coronavirus;
• één of meerdere van de volgende symptomen hebt: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn,
benauwdheid, koorts;
• huisgenoten/gezinsleden bovenstaande symptomen hebben.
Neem zelf desgewenst desinfectie voor je handen mee, en vergeet je picknickmand niet.

Mogelijk gemaakt door:

