AANVRAAGFORMULIER
EVENEMENTEN IN DE OPENBARE RUIMTE VAN DE GEMEENTE
VALKENSWAARD
LET OP: AANVRAAG IN 3-VOUD INDIENEN

1. Gegevens van de aanvrager
Achternaam en voorletter(s)

m/v

Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
Faxnummer
Mobiel
E-mail
Namens vereniging / stichting / andere
rechtsvorm
Is de aanvrager een ander dan de organisator? Vul dan vraag 2 in of ga anders verder met
vraag 3.

2. Gegevens van de organisator
man

Achternaam en voorletter(s)

vrouw

Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
Faxnummer
Mobiel
E-mail
Namens vereniging / stichting / andere
rechtsvorm
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3. Gegevens evenement
Naam evenement
Locatie van het evenement
man

Naam contactpersoon tijdens evenement

vrouw

Telefoonnummer
A. Data en tijdstippen van het evenement
Datum
Van

Tot

Datum
Van

Tot

Datum
Van

Tot
B. Omschrijving van het evenement (soort evenement / doelstellingen), zo mogelijk
programma bijvoegen

C. Omschrijving doelgroep van het evenement

D. Bezoekers / deelnemers
Hoeveel bezoekers /deelnemers verwacht u?

Bezoekers:

Deelnemers:

E. Waar komen de bezoekers vandaan?
Plaatselijk

%

Regio

%

Landelijk

%

Internationaal

%
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4. Evenemententerrein (tekening op schaal bijvoegen)
Plaatsing objecten

Ja / Nee

Aantal

Afmetingen

Toelichting

Podium
Tenten
Kramen
Tappunten
Terras
Toiletten
Barbecue
Overige objecten
Attentie! Als u een tent(en) gaat plaatsen waarin meer dan 50 personen gelijktijdig kunnen verblijven,
is een vergunning tijdelijk bouwsel/gebruiksvergunning van de brandweer vereist.
Hiervoor dient dit gedeelte van het formulier, mits u duidelijke tekeningen van de tent en de inrichting
bijvoegt alsmede informatie over het materiaal en de constructie van de tent(en). Zie toelichting.
Wij zullen zorgdragen voor doorzending van deze stukken aan de brandweer.

5. Verkoop consumpties
A. Vindt er verkoop van consumpties plaats?
Ja / Nee
Gebruik gasflessen

Ja/nee

aantal

Gebruik open vuur

Ja/nee

0

vuurkorf

soort
0

barbecue

0 sfeervuur

6. Verkeersmaatregelen
A. Parkeergelegenheid
Aantal plaatsen

Locatie

B. Fietsstallingen
Aantal plaatsen

Locatie
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C. Afsluiting straten/pleinen
Straatnaam
Van

Tot

Straatnaam
Van

Tot
D. Omleidingsroutes voetgangers / fietsers / auto’s / openbaar vervoer noodzakelijk?

Ja / Nee
E. Dient het plein of de straat verkeersvrij te zijn voor auto’s/ fietsers?
Ja / Nee
F. Worden er door uw organisatie verkeersregelaars ingezet?
Ja / Nee

Attentie! Voor de afsluitingen / omleidingsroutes / verkeersborden / oversteekplaatsen etc. is een
verkeersbesluit nodig. Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken. Het
verkeersbesluit moet zes weken vóór aanvang van het evenement gepubliceerd zijn in de gemeente
contactbladen. Som is er ook nog extra overleg met de politie en de organisatie nodig.
Indien in een vergunningaanvraag blijkt dat er verkeersregelende handelingen noodzakelijk zijn moet
er een verkeersregelaar worden ingezet. De aanvrager dient zelf voor personen te zorgen die worden
opgeleid en aangesteld als verkeersregelaar. De namen van deze personen moeten een maand voor
het evenement aan de gemeente zijn doorgegeven voor de aanwijzing namens de burgemeester.
De opleiding wordt verzorgd door de politie. Tijdelijke verkeersmaatregelen worden door de gemeente
getroffen, mits de aanvraag minimaal 8 weken voorafgaand aan het evenement is ingediend. Bij
afsluiting van de Rijksweg dient een aanvraag minimaal 6 maanden van tevoren worden ingediend. Bij
omvangrijke verkeersmaatregelen dient u een apart draaiboek van de maatregelen bij deze aanvraag
te voegen.

7. Muziek en geluidsniveau
A. Wilt u muziek ten gehore brengen?
Ja / Nee
B. Wat voor geluid? (muziek/ omroepen/ anders)

C. Wilt u dit binnen of buiten of beide doen?
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D. Versterkte of onversterkte muziek?

E. Levende of mechanische muziek?

F. Soort muziek: Klassiek/ Levenslied/ (Hard-)Rock / Top 40 / House / anders?

G. Op welke tijden wilt u muziek ten gehore brengen?
Datum

Locatie

Van

Tot

Datum

Locatie

Van

Tot

Het maximale geluidsniveau gemeten op 1,5 meter voor de geluidbron bedraagt niet meer dan:
80 / 90 / 100 / 110 / 120 dB(A) / Onbekend

Bij bronniveaus hoger dan 80 dB(A) dient bij deze aanvraag een schets te worden overlegd met de
plaatsen van eventuele podia, de opstelling en uitstralingsrichting van luidsprekers en eventuele
andere geluidproducerende bronnen.
Maatregelen ter beperking/voorkoming van geluidsoverlast

Geluidonderzoek uitgevoerd
Geluidrapportage bijgevoegd

Ja/Nee
Ja/Nee

Toelichting:
Deze vraag dient om een inschatting te kunnen maken van eventuele hinder voor omwonenden.
Aangeven hoe hoog het geluidsniveau zal zijn (waarbij de opgegeven waarden niet mogen worden
overschreden). Ter indicatie kunnen de volgende bronniveaus worden aangehouden:
•
•
•
•
•

Rustige achtergrondmuziek
Onversterkte levende muziek
Versterkte sfeermuziek
Disco/ dansmuziek
Pop concert

< 75dB(A)
80-100 dB(A)
80-90 dB(A)
90-110 dB(A)
>110 dB(A)

Indien onbekend wordt aangegeven, dan wordt het maximale niveau door de gemeente bepaald.
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8. Drankverstrekking
Attentie! Wanneer tijdens het evenement alcoholhoudende drank verkocht wordt buiten een
bestaande horecagelegenheid, is een ontheffing volgens art. 35 van de Drank en Horeca wet nodig.
Hiervoor dient dit gedeelte van het formulier. Er mag alleen zwak-alcoholische drank verkocht worden
onder de verantwoordelijkheid van iemand die in het bezit is van de verklaring sociale hygiëne. Deze
persoon moet zelf tijdens het evenement aanwezig zijn. Vergeet niet om een kopie van uw paspoort /
diploma Sociale Hygiëne aan deze aanvraag toe te voegen!
A. Wilt u alcoholische drank verstrekken?
Ja / Nee
B. Welke maatregelen neemt u om alcoholgebruik onder de 16 jaar te voorkomen? Zie
hiervoor bijgaande handreiking alcoholbeleid evenementen (bijlage 3).
Maatregelen:

inhoud

1
2
3

Op welke wijze wordt dit aan bezoekers jonger dan 16 jaar kenbaar gemaakt?
……………….
……………….
……………….
Welke maatregelen neemt u om alcoholmisbruik/overmatig alcoholgebruik door bezoekers van
16 jaar en ouder te voorkomen?
………………..
………………..
………………..

Op welke wijze wordt dit aan bezoekers van 16 jaar en ouder kenbaar gemaakt?
…………………
…………………
…………………

C. Indien er alcohol wordt geschonken wordt er dan gebruik gemaakt van bestaande
horecagelegenheden en /of terrassen of worden er voor de gelegenheid extra ruimte(n)
voor verkoop en /of consumptie van alcohol ingericht (zoals bijv. een feesttent)?
Bestaand / extra
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D. Wie verzorgt de drankverstrekking?
man

Achternaam en voorletters

vrouw

Naam horecabedrijf (indien van toepassing)
Straatnaam en huisnummer
Vestigingsplaats en postcode horecabedrijf
(indien van toepassing)
Bij de grotere buiten-evenementen dient in principe kunststof drinkgerei gebruikt te worden.
E. Indien u geen gebruik maakt van plastic bekers dient u dit te motiveren

9. Gezondheid
A. Is er EHBO aanwezig?
Ja / Nee
B. Zo ja, aantal EHBO’ers

C. Niveau EHBO’ers (Basic Life Support / Advanced Life Support etc.)

D. Aanwezige medische voorzieningen (EHBO-post, ambulance, AED etc.)
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10. Openbare orde en veiligheid
A. Welke veiligheidsmaatregelen heeft u genomen?
(Beveiligingspersoneel / toegangscontrole / toezicht / verlichting etc.)

B. Gegevens beveiligingsbedrijf
Naam
Adres
ND-Nummer

C. Is inzet van de politie bij uw evenement volgens u noodzakelijk?
Ja / Nee

D. Motivatie
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11. Promotieactiviteiten
A. Maakt u reclame voor het evenement?
Ja / Nee
B. Zo ja, in welke vorm?

C. Wilt u tijdelijke reclameborden langs de openbare weg plaatsen?
Ja / Nee
Locatie (s)
Zo ja, u dient hiervoor contact op te nemen met de coördinator Onderhoud & Ondersteuning, de heer
P. Hoeks, tel. 040-2083593. Het is niet toegestaan om zelf borden te plaatsen in de openbare ruimte.
Attentie!! Let op dat u de locaties aangeeft op de bijgevoegde situatieschets of in een aparte bijlage

12. Milieu
A. Maakt u het terrein zelf schoon of wilt u dat de gemeente dit tegen betaling doet?

B. Welke maatregelen / voorzieningen heeft u genomen om vervuiling van het terrein te
beperken?

13. Elektriciteit en water
A. Wilt u een elektriciteitsaansluiting?
Ja / Nee
Benodigde aansluitwaarde
Locatie(s)
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B. Wilt u een wateraansluiting?
Ja / Nee
bijzonderheden
locatie
Het aanvragen van nutsvoorzieningen betekent niet automatisch dat deze op de door u
gewenste locatie beschikbaar is. Dit zal in overleg met de afd. Leefomgeving overlegd moeten
worden. De eventuele kosten worden u separaat in rekening gebracht.
De gemeente Valkenswaard kan bepaalde materialen beschikbaar stellen die u kunt lenen.
In de bijlage kunt u de mogelijkheden nagaan en aangeven wat u wilt.

14. Evaluatie
A. Evalueert u het evenement binnen uw organisatie?
Ja / Nee

15. Eerdere contacten
A. Heeft reeds eerder contact gehad met de gemeente of een andere overheidsinstantie?
Ja / Nee
B. Zo ja, welke? (politie, brandweer, milieudienst, GG&GD)
Naam contactpersoon:
C. Heeft een vergunning in het kader van de Wet Milieubeheer?
Ja / Nee

16. Opmerkingen/ suggesties/ referenties van uw organisatie
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17. Calamiteitenplan meegezonden?
Ja / Nee

Aldus naar waarheid ingevuld
Plaatsnaam

Datum

Handtekening
aanvrager / organisator

Attentie! Bij deze aanvraag dient een duidelijke situatieschets te worden bijgevoegd, waarop alle
objecten zijn ingetekend. Zonder dit overzicht kan de aanvraag niet in behandeling worden genomen.
De behandelingstermijn van 8 weken gaat in op het moment dat de afdeling Publiekszaken alle
relevante informatie heeft ontvangen.
Attentie! Aanvraag in 3-voud indienen

Voor vragen over evenementen of het maken van een afspraak voor een vooroverleg, kunt u contact
opnemen met het cluster Vergunningen & Belastingen van de afdeling Publiekszaken, tel. 0402083444. Mailen kan ook naar gemeente@valkenswaard.nl.
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Bijlage 1 : Verzoek uitleen gemeentelijke materialen
Geachte heer, mevrouw,
De gemeente Valkenswaard stelt u vooralsnog en indien voorradig, kosteloos haar materialen ter beschikking. Om deze
serviceverlening beter te kunnen stroomlijnen en overzicht te behouden over de kwaliteit en kwantiteit van uitgeleende
materialen, is besloten vanaf 1 januari 2005 deze serviceverlening wat meer structuur te geven middels dit leencontract.
Onze achterliggende gedachte is om ons uitleenpakket van materialen compleet en in goede staat aan u aan te bieden maar
ook terug te krijgen. Om dit te bewerkstelligen worden materialen niet langer uitgeleend zonder de beschikking te hebben
over personaliagegevens van de aanvrager. Indien materialen niet in dezelfde staat of kwantiteit bij ons worden
terugbezorgd, biedt dit leencontract ons de mogelijkheid om u daarop aan te spreken en indien nodig u voor de geleden
schade aansprakelijk te kunnen stellen. Indien de uitgeleende materialen door de aanvrager in slechte staat worden
terugbezorgd, worden er reiniging- en reparatiekosten in rekening gebracht voor rekening van de aanvrager. Ook als dit
achteraf wordt vastgesteld. Na overschrijding van de vooraf vastgestelde leentermijn en bij zoekraken c.q. diefstal van de
verleende materialen, worden deze in rekening gebracht bij de aanvrager.
In verband met het beschikbare aantal, de mogelijkheid tot gebruik op betreffende locatie en benodigde andere informatie,
is deze lijst bedoeld als voorinventarisatie. Daadwerkelijke vastlegging van uitleenmaterialen moet u zo ruim mogelijk van
tevoren telefonisch bespreken met de heer P. Hoeks, bereikbaar onder telefoonnummer; 040-2083593.
Ondergetekende (aanvrager):
adres:
postcode:
plaats:
telefoon:
ophaaldatum:
datum van terugbezorging:
Omschrijving van de verleende materialen

Aantal

O

dranghekken

O

stroomverdeelkasten (weekmarkt)

O

verloopstukken stroomverdeelkasten

O

sleutel stroomverdeelkasten

O

sleutel waterverdeelkasten

O

verkeersborden

O

afsluithekken

O

verkeersbordhouders

O

bruine duobakken (leeg en gereinigd retour)

O

rubber matten ter afdekking obstakels

GEBRUIKER

Lengte

Opmerkingen

EIGENAAR / BRUIKLEENGEVER
(gemeente Valkenswaard)

(handtekening)

(handtekening)
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Bijlage 2: benodigde gegevens voor het beoordelen van een evenement

1

Het kennisgevingsformulier moet volledig en naar waarheid worden ingevuld en ondertekend.

2

Wilt u een tent of ander soortig bouwsel plaatsen dan moet u de volgende gegevens in drievoud
meesturen:
een situatietekening:

een tekening waarop is aangegeven waar de tent of het bouwsel
wordt geplaatst bijvoorbeeld in welke straat, plein, voetbalveld en
dergelijke op schaal 1 : 1.000 (1 cm. op papier is 10 meter in
werkelijkheid)

een constructietekening en
nadere informatie

een tekening waarop is aangegeven hoe de tent of het bouwsel is
opgebouwd en gegevens die aantonen hoe stevig de constructie is
(bestand tegen wind, eigen gewicht, verankeringen en dergelijke).
Deze tekeningen moeten op schaal 1 : 100 (1 cm. op papier is 1
meter in werkelijkheid) worden meegestuurd. Tevens dient (indien
mogelijk) de leverancier van de tent vermeld te worden.
Tevens dienen constructieberekeningen bijgevoegd te worden.

een plattegrondtekening:

op deze tekening moet zijn aangegeven hoe de indeling van de
ruimte is, of welke gedeelten van het gebouw in gebruik worden
genomen.
Deze tekening moet ook op schaal 1 : 100 worden meegestuurd en
moet aangeven:
- plaats en afmeting van de uit- en nooduitgangen;
- looppaden;
- plaatsen van stoelen of banken;
- podia;
- bijzondere attracties;
- verwarmingstoestellen.

3

De tekeningen moeten netjes, voorzien van duidelijk leesbare tekst, zijn gemaakt op A4 (21 x 29,7 cm.)
of A3 (29,7 x 42 cm.) formaat.

4

Bij een evenement in een gebouw moet op tekening (schaal 1 : 100) worden aangegeven welke ruimten
in gebruik worden genomen en welke dingen (tafels, stoelen, kramen, stands) in deze ruimten worden
geplaatst.

5

Bij het koken, bakken of braden van voedingsmiddelen moet u aangeven op welke manier u dit doet.
Indien u bijvoorbeeld gasflessen gebruikt moet u aangeven welke inhoud deze flessen bezitten en uit
hoeveel flessen de voorraad bestaat.
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Bijlage 3 Handreiking alcoholmaatregelen voor evenementenorganisaties
Overmatig alcoholgebruik en alcoholgebruik op jonge leeftijd is zowel op korte als lange termijn schadelijk voor
het lichaam. Zo vertonen jongeren onder invloed van alcohol eerder risicovol seksueel en agressief gedrag. En
ze lopen kans op hersenbeschadiging.
Om alcohol minder gemakkelijk beschikbaar te maken voor jongeren onder de 16 en verantwoord
alcoholgebruik te stimuleren zet het project ‘Laat je niet flessen!’ diverse activiteiten uit. Eén van deze
activiteiten betreft deze handreiking alcoholmaatregelen evenementenorganisaties van bijvoorbeeld festivals,
dance party’s, sport‐ en carnavalsevenementen.
In deze handreiking vindt u maatregelen die u als organisator van een evenement kunt toe passen om
verantwoord alcoholgebruik te stimuleren en alcoholgebruik onder de 16 te voorkomen. De genoemde
maatregelen zijn ter ondersteuning van het alcoholbeleid tijdens uw evenement.
Maatregelen die getroffen kunnen worden voorafgaand aan het evenement:
♦ Maak duidelijke afspraken wat er gedaan wordt bij openbaar dronkenschap of dronkenschap onder
jongeren (vb.: weigering toegang, weigering alcoholhoudende drank, verwijdering van het evenement,
contact opnemen met de ouders, doorverwijzing naar poli Alcohol en Jeugd van het ziekenhuis). Maak
tevens duidelijke afspraken over bij welke kenmerken iemand alcoholhoudende drank geweigerd
wordt aan de bar (het doorschenken aan dronken bezoekers is immers bij wet verboden).
♦ Communiceer vooraf over het geldende alcoholbeleid op het evenement (vb.: in persberichten, bij
aankondigingen van het evenement, op flyers, op internet, aan het personeel).
♦ Zorg ervoor dat het horecapersoneel, de security en vrijwilligers over voldoende kennis beschikken om
risico’s rond alcoholgebruik goed in te schatten. Dit kan door middel van diverse cursussen en
trainingen waarin horecapersoneel, security en/ of vrijwilligers geschoold kunnen worden rondom het
thema alcohol en jongeren. (vb.: Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA), de training ‘nee’
verkopen en de cursus barcode). Meer informatie is op te vragen bij Novadic‐Kentron, afdeling
Preventie, Voorlichting en Advies, telefoon (076) 523 63 30.
♦ Spreek af dat het personeel tijdens het evenement geen alcoholhoudende drank nuttigt. Het
personeel heeft een voorbeeldrol naar de bezoeker, wanneer het personeel onder invloed is
bemoeilijkt dit het ingrijpen in situaties of het nee verkopen.
♦ Er kan voor gekozen worden alleen barmedewerkers aan te stellen die 18 jaar of ouder zijn, bij
voorkeur barmedewerkers van 21 jaar en ouder. Verondersteld wordt dat barmedewerkers die
minimaal 18 jaar zijn, meer overwicht) hebben op jeugdige bezoekers.
♦ Geef tijdens uw evenement enkele toezichthouders/ beveiligers een extra rol in het in de gaten
houden of niet wordt doorgeschonken, of bezoekers niet dronken worden en of bezoekers van 16+
geen alcoholhoudende drank doorgeven aan 16‐.
Maatregelen die getroffen kunnen worden tijdens het evenement:
♦ Neem in het huisreglement regels op met betrekking tot alcohol (vb.: leeftijd, gedrag, consequenties
bij het niet naleven van regels). Dit huisreglement dient zichtbaar opgehangen te worden tijdens het
evenement.
♦ Hang bij elke bar een affiche op waarop de leeftijdsgrenzen beschreven staan voor de verkoop van
alcoholhoudende dranken. Het is verplicht bij de verkooppunten van alcoholhoudende dranken een
duidelijk zichtbare leeftijdswaarschuwing te hebben.
♦ Hang bij elke bar voor barmedewerkers op een goed zichtbare plek de ‘harde’ leeftijdsgrens (dag,
maand, jaar) waarop nog geen alcohol verkocht mag worden aan 16‐. Dit is handig om aan de hand
van een leeftijdsdocument (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs) snel en makkelijk vast te stellen of
iemand oud genoeg is om alcohol te mogen kopen.
♦ Vanuit het project ‘Laat je niet flessen!’ is er divers campagnemateriaal beschikbaar wat op het
evenemententerrein opgehangen kan worden. Dit is te downloaden via de website www.ljnf.nl.
♦ Afhankelijk van de concentratie jongeren van 16‐ kan ervoor gekozen worden geen alcoholhoudende
dranken te schenken. Indien dit op uw evenement geen optie is kan ook gedacht worden aan het
hanteren van schenktijden voor alcoholhoudende dranken waarbij rekening gehouden wordt met de
aanwezigheid van een concentratie 16‐ doelgroep.
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♦

♦

♦

♦
♦

♦
♦

♦
♦

Indien er een of meerdere centrale toegangspunten zijn bij het evenement kan ervoor gekozen
worden hier een leeftijdscheck te hanteren. Indien er geen leeftijdgrenzen gehanteerd worden op het
terrein kan gebruik gemaakt worden van polsbandjes voor de 16+ doelgroep (dus niet voor 16‐!).
Hanteer bij een meerdaags evenement verschillende kleuren polsbandjes voor de verschillende dagen,
en kies niet voor witte bandjes i.v.m. fraude!
Er kan gebruik worden gemaakt van een alcoholcheck bij de toegangscontrole voor 16‐. Hierbij kan
gratis gebruikt worden gemaakt van blaasapparatuur beschikbaar bij de politie. Aan te vragen via
Andries de Vries, politie Brabant Zuid‐Oost, afdeling Jeugd, telefoon (040) 233 22 22, e‐mail
andries.de.vries@brabant‐zo.politie.nl.
Richt voor bezoekers chill out ruimtes in om een moment van rust te creëren. Het heeft de voorkeur
dat hier ook gratis watertappunten aanwezig zijn voor de bezoekers, of een bar waar enkel non‐
alcoholische dranken worden geschonken. Bijvoorbeeld in de vorm van een buitenbar die op
voldoende afstand staat van de drukte en het geluid.
Wanneer er sprake is van meerdere bars op het evenemententerrein, rust deze dan niet allemaal uit
met een volledig assortiment van niet en wel alcoholhoudende dranken. Zo kunnen er ook bars
ingericht worden met enkel niet‐alcoholhoudende dranken.
Stel een goede alcoholvrije drankenkaart op, met voldoende keuze, zodat bezoekers een volledig
overzicht hebben van het totale aanbod non‐alcoholische dranken en maak hier actief
reclame/promotie voor. Ook kan een goedkoper prijsbeleid voor niet‐alcoholhoudende dranken
gehanteerd worden.
Van happy hours is bekend dat in een korte tijd veel alcohol gedronken wordt, ten behoeve van
alcoholmatiging is het dan ook af te raden happy hours te organiseren tijdens het evenement.
Door de afdeling Preventie, Voorlichting en Advies van Novadic‐Kentron zijn diverse activiteiten
ontwikkeld die ingezet kunnen worden tijdens een evenement om bezoekers te informeren over de
risico’s van (overmatig) alcoholgebruik. Hierbij kan gedacht worden aan de inzet van peers
(voorlichting voor jongeren, door jongeren), de ‘drunkexperience’ (door middel van een bril jongeren
de risico’s van dronkenschap laten ervaren) of de inzet van de informatiebus. Meer informatie kan
opgevraagd worden via telefoonnummer (076) 523 63 30 of op www.novadic‐kentron.nl.
Maatregelen die getroffen kunnen worden bij de afsluiting van het evenement:
Kondig tijdig aan wanneer de bar sluit. Indien gebruik wordt gemaakt van bonnen, sluit dan het
verkooppunt voor de bonnen eerder dan de sluitingstijd van de bar.
Evalueer de ingezette alcoholmaatregelen als onderdeel van de totale evaluatie van het evenement.
Om te kijken in hoeverre deze maatregelen hebben bijgedragen aan het alcoholmatigingsbeleid en om
het alcoholbeleid/huisreglement eventueel te verbeteren voor de volgende editie van het evenement.
Stuur de evaluatie op naar de gemeente die de vergunning heeft verleend, zodat ook andere
organisatoren kunnen profiteren van uw ervaringen op dit gebied.

Dit aanvraagformulier indienen bij afdeling Publiekszaken, Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard.
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