Beste organisatoren,
Houd vol!
Het is zuur dat het coronavirus dit jaar een flinke streep door vrijwel alle evenementen zette
en nog steeds zet. We dachten na de eerste golf steeds wat meer te mogen en kunnen
organiseren, maar helaas zorgen nieuwe en huidige maatregelen ervoor dat de beperkingen
voor de organisatoren van evenementen groot zijn en blijven.
Het blijft maar doorgaan. Want nog steeds weten we dat vrijwel alle festiviteiten worden
doorgestreept. Inmiddels weten we ook dat Sinterklaasintochten of gezellige kerstmarkten
wegvallen. En Oud en Nieuw? Ook voor die feestdagen geldt dat het in 2020 anders gaat
verlopen dan iedereen verwachtte en hoopte. Hoe vervelend deze situatie voor u ook is, wij
voelen ook veel begrip en relativering, ook hier komen we samen doorheen.
Digitale Event Academy?
Gezien de huidige situatie rondom COVID-19, kunnen we op dit moment niet voorspellen
hoe het evenementenjaar 2021 er uit gaat zien. Wel zijn er hoopvolle signalen, waardoor
begin 2021 er vanuit het Rijk proeven worden gedaan met evenementen. Wat zou het mooi
zijn wanneer we in 2021 voorzichtig weer evenementen kunnen organiseren in onze regio.
Mogelijk heeft u zelf al nagedacht over het organiseren van een coronaproof evenement. Wij
willen u graag ondersteunen, daar waar kan.
Vorig jaar heeft de eerste Event Academy plaats gevonden waarbij veel informatie is
uitgewisseld. Begin 2021 willen we graag een Event Academy organiseren om elkaar te
inspireren in de mogelijkheden omtrent het organiseren van een activiteit in deze tijd. Graag
horen we of hier interesse voor is, zodat we dit verder kunnen organiseren. Is er interesse, of
zijn er andere ideeën dan mag dit gemaild worden aan: info@ngoudenplak.nl.
Blijf positief en gezond!
Wij wensen alle vrijwilligers en organisatoren die hun activiteiten dit jaar hebben moeten
afblazen veel sterkte toe. De teleurstelling begrijpen ook wij heel goed. Hopelijk kunnen we
volgend jaar kijken wat er mogelijk georganiseerd kan worden. En tot die tijd: Blijf positief en
blijf gezond!
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