Bijlagen:

Aanvullend advies technische hygiënezorg
(Behorend tot Basisadvies GHOR)

Bijlage 1

Toiletvoorzieningen

Op het evenemententerrein is de organisatie verantwoordelijk voor voldoende toiletten. De voorkeur gaat uit naar
toiletten die kunnen worden aangesloten op bestaande voorzieningen (waterleiding en riolering) vanwege betere
hygiëne. Op een publieksevenement wordt uitgegaan van de volgende richtlijn:
 Men dient te voorzien in 1 toilet per 150 gelijktijdige aanwezige bezoekers (minimaal twee toiletten)
 Herentoiletten kunnen deels (75%) vervangen worden door urinoirs. Hierbij kan maximaal 75 % van de
herentoiletten vervangen worden door urinoirs of plaskruizen. 1 plaskruis telt dan voor 4 (heren)toiletten.
 Heren- en damestoiletten dienen gescheiden te zijn en voor minder validen dient een speciale
toiletfaciliteit aanwezig te zijn.
 Houd de toiletten schoon en reinig regelmatig op een huishoudelijke wijze.
 Stel een schoonmaakschema op waar de frequentie en wijze van schoonmaken van met name de
sanitaire voorzieningen op wordt aangegeven.
 Toiletruimten dienen te worden voorzien van:
 Een vloer met materiaal dat geen vocht doorlaat of opneemt en makkelijk schoon te houden is.
 Meerdere ventilatieopeningen of beweegbare ramen die rechtstreeks in verbinding staat met de
buitenlucht.
 Goede verlichting
 Sanitaire containers voor in de damestoiletten.
 Voldoende toiletpapier.
 Handenwas gelegenheid:
 In de nabijheid van toilet, bij voorkeur aangesloten op waterleiding.
 Zeepdispenser.
 Handdoekjes voor eenmalig gebruik.
 Afvalbak.
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Bijlage 2

Tijdelijke drinkwatervoorzieningen

Het is wenselijk om evenementen te voorzien van drinkwatertappunten. De drinkwatertappunten moeten voldoen
aan de volgende eisen:
 Drinkwater tijdens het evenement is gratis als er sprake is van grote inspanning bij hoge temperatuur,
zoals bij dance events, popconcerten en sportactiviteiten.
 Drinkwater is van drinkwaterkwaliteit. Indien dit niet gegarandeerd kan worden dient er een sticker
geplakt te worden met de tekst ‘geen drinkwater.’ De organisator dient dan te voorzien in (flessen)
drinkwater.
 De tijdelijke waterinstallatie dient te voldoen aan de algemene voorschriften voor drinkwaterinstallaties
van het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN 1006) en de aansluitvoorwaarden van het betreffende
waterleidingbedrijf.
 De tijdelijke drinkwaterinstallaties voldoen aan NEN 1006, zoals beschreven in de waterwerkbladen van
de stichting Erkenning Installatiebedrijven (SEI).
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Bijlage 3a

Extreme hitte of kou
Warm weer scenario

Bij hoge buitentemperatuur (ca. 23°C of hoger) kunnen zich tijdens een evenement extra risico’s voordoen
(o.a. oververhitting, verhoogde kans op hart- of ademhalingsproblemen).
Het in voldoende mate beschikbaar stellen van water is dan belangrijk.
De organisatie van een evenement zal bij publiek en deelnemers moeten wijzen op de noodzaak om
voldoende (niet alcoholische drank) te drinken.
Koelen kan het beste plaatsvinden op individueel niveau, bij voorkeur met een spons met water.
Koelen met nevel bij een statisch- of sportevenement is veelal contraproductief en wordt door de
GHOR/GGD afgeraden, ook vanwege risico op legionellabesmetting.
Onderstaand wordt de relatie tussen temperatuur en luchtvochtigheid nader toegelicht met behulp van
de zogeheten Hitte-index.
De hitte beleving bij de mens wordt bepaald door de combinatie buitentemperatuur en luchtvochtigheid.
De hitte-index beschrijft de warmteoverdracht tussen lichaam en omgeving bij warmte in combinatie met
de luchtvochtigheid in onderstaande tabel.
Daarbij worden ook de gevolgen en gevaren voor de mens aangegeven.

Toelichting: In de tabel staat horizontaal de omgevingstemperatuur vermeld in °C . Horizontaal de relatieve
luchtvochtigheid in %.
Voorbeeld: Bij een omgevingstemperatuur van 30 °C en een hoge relatieve luchtvochtigheid van 90% is de
beleving aanmerkelijk hoger, namelijk 36°C.
Van belang is daarbij dat ingeval van lichamelijke inspanning de lichaamstemperatuur hoog kan oplopen.
Extra aandacht is noodzakelijk voor ouderen, kinderen en mensen met een slechte lichamelijke conditie.
Gebruik van bepaalde medicijnen kan een extra gevaar voor oververhitting bewerkstelligen.
De GHOR adviseert – in aanvulling op het basisscenario – de volgende maatregelen te nemen.



De organisatie zal via een website en/ of flyers de festivalgangers moeten adviseren voldoende te
drinken en een hoofddeksel te dragen.
De organisatie dient voldoende watertappunten beschikbaar te stellen en voldoende gekoeld water
beschikbaar te hebben bij de verzorging/ EHBO-posten.
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3a
Bijlage Bijlage
3b

ExtremeExtreme
hitte of hitte
kou of kou
Koud weer scenario

Bij een buitentemperatuur van ca. 10°C of lager kunnen zich, in combinatie met de windkracht en/of neerslag,
tijdens een evenement extra risico’s voordoen (o.a. onderkoeling, bevriezingsverschijnselen en verergering
van bestaande aandoeningen/letsels).
Bij lege temperaturen voelt het op een winderige dag kouder aan dan op een dag met weinig wind. De
wind veroorzaakt extra verlies van warmte. De Engelse uitdrukking voor deze koude-ervaring is
“windchill”. De windchill equivalente temperatuur wordt in Nederland als “gevoelstemperatuur”
aangeduid. Het verschil tussen de gemeten luchttemperatuur en de berekende gevoelstemperatuur is
een maat voor het extra warmteverlies.
*

Het KNMI hanteert voor de berekening van de gevoelstemperatuur de zgn. JAG/TI -methode.

Toelichting: In de tabel staat bovenaan de luchttemperatuur in °C. Links staat de windsnelheid in
km/uur, m/s en in Beaufort. Hieruit volgt in de tabel de gevoelstemperatuur volgens de JAG/TI-methode.
Rechts (gearceerd) ligt het gebied waarbij rekening moet worden gehouden met
onderkoelingsverschijnselen, resp. bevriezingsverschijnselen. De kans hierop hangt af van de
blootstellingtijd en is mede afhankelijk van de lichamelijke conditie en de mate van huiddoorbloeding.
De individuele gevoeligheid voor koudeletsel kan verschillend zijn. Kinderen en ouderen zijn kwetsbaar,
evenals evenementbezoekers die alcohol gebruiken.
Voorbeeld: Als de thermometer -10 °C aanwijst en de gemiddelde windsnelheid is 35 km/uur, dan wordt
de bijbehorende gevoelstemperatuur -20 graden. Het voelt onder die omstandigheden net zo koud aan
als bij -20 °C op een rustige dag. Het warmteverlies is in beide situaties vergelijkbaar.
De GHOR adviseert om – in aanvulling op het basisscenario – de volgende maatregelen te nemen.
 Voldoende isolatiedekens voorhanden hebben bij de verzorgingsposten.
 Voldoende zoete, warme dranken op de verzorgingsposten.
 Gegarandeerde afvoer/ beschutte opvang van deelnemers en toeschouwers om evt. onderkoeling te
voorkomen bij extreme weersomstandigheden.
*

Joint Action Group for Temperature Indices
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Bijlage 4

Voedsel hygiëne
Horeca

Op veel publieksevenementen wordt gebruik gemaakt van horecavoorzieningen, waarbij zowel eet- als
drinkwaren aan de man worden gebracht. Om te voorkomen dat mensen tijdens het evenement ziek worden van
voedsel is het van belang dat hygiënisch wordt gewerkt. Voedselveiligheid wordt bewaakt door de Nederlandse
Voedsel en Warenautoriteit en de GGD. De GGD heeft een signalerende functie en zal bij twijfel dit melden bij de
NVWA. De volgende zaken komen terug in de wet:
 Exploitanten van voorzieningen voor eet- en drinkwaren dienen conform de Warenwetregeling Hygiëne
van levensmiddelen en de Verordening (EG) 852/2004 te werken.
 Verbied de particuliere verkoop van (zelfgemaakte) hapjes op vrijmarkten, braderieën en evenementen.
Tijdens het evenement is de organisatie in eerste instantie verantwoordelijk voor deze eventuele verkoop.
 De bereiding van eet- en drinkwaren in permanente bedrijfsruimten valt onder het Warenwetbesluit
Bereiding en behandeling levensmiddelen, de Warenwetregeling Hygiëne van levensmiddelen en de
Verordening (EG) 852/2004. Een uitwerking van deze regelgeving is te vinden in de Hygiënecode voor de
Horeca. (www.kenniscentrumhoreca.nl)
 Voor de verkoop van consumptiegoederen aan particulieren is de Hygiënecode Ambulante Handel
Verkoop Eet- en Drinkwaren opgesteld http://www.wuwm.org/uploads/docs/1b5b46c3-b5cd-41eb-b0c340dbd31ac444.pdf

BBQ
Barbecueën is een veel voorkomende activiteit bij publieksevenementen. Het risico bij barbecueën schuilt in het
feit dat het verhitten niet onder controle is (buitenkant zwart, binnenkant nog niet gaar hetgeen leidt tot uitgroei
van bacteriën) en de kans op kruisbesmetting (rauwe producten komen in contact met bereide producten) zeer
groot is. Om bovengenoemde redenen wordt barbecueën tijdens een evenement afgeraden. Indien barbecueën
toch wordt toegestaan dienen de volgende regels in acht genomen te worden:
 Bewaar producten tot vlak voor bewerking of roosteren in de koeling of vriezer.
 Zet rauwkost, salade en het ongeroosterde vlees nooit langer dan twee uur ongekoeld op buffetten of
tafels. Indien de koude producten gekoeld staan moet de temperatuur onder de 7 °C blijven of dient
gebruik te worden gemaakt van de 2-uursborging (zie hygiënecode voor de Horeca).
 Voorkom dat rauwe producten reeds bereide producten kunnen besmetten. Gebruik aparte materialen
(snijplanken, messen, barbequetangen en dergelijke) voor rauwe producten en voor bereide producten.
Tussentijds handenwassen bij de wisseling van de werkzaamheden is van belang.
 Verzamel etensresten direct na de barbecue in afsluitbare Gft-containers.
 Gebruik voorgegaard of -geweld vlees. Rauw vlees kan besmet zijn met schadelijke micro-organismen,
zoals E. coli O157.

Afvalverwijdering
Afval kan, indien het niet adequaat en frequent wordt opgeslagen en verwijderd, een bron van
ziektekiemen zijn. Afval trekt bovendien ongedierte aan dat weer ziektekiemen bij zich kan dragen. De
opslag en verwijdering van afval moet om die reden aan strenge eisen voldoen.
De eisen die aan afvalverwijdering zijn gesteld zijn de volgende:
 Verzamel dagelijks of zo nodig meerdere keren per dag het afval bij een aparte opslagplaats.
 Sla het afval op in afsluitbare afvalcontainers.
 Voorkom dat afval rondom of buiten de afvalbakken wordt gedeponeerd.
 Houd de tijdelijke stort- of overslagplaats zodanig schoon dat ratten en ander ongedierte niet
worden aangetrokken.
 Verzamel glas, in verband met veiligheid, afzonderlijk. Maak bij voorkeur gebruik van plastic.
 Maak gebruik van een afvalpers.
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Bijlage 5

Waterverneveling en legionella risico’s

Bij publieksevenementen waar bezoekers in contact kunnen komen met waterverneveling gelden legionella
preventierichtlijnen. Informatie over de legionella bacterie en legionellose is terug te vinden op de site van het
RIVM.
Bij publieksevenementen zal er op de volgende zaken gelet dienen te worden:
 Gemeenten kunnen (aanvullende) eisen opnemen in de evenementvergunning voor het uitvoeren van
legionellapreventie bij (tijdelijke) waterinstallaties op een evenement.
 Stel vast wie eindverantwoordelijk is voor de legionellapreventie. Meestal is dit de organisator (of
eigenaar) van het evenement of evenementlocatie.
 Controleer bij een gehuurde vernevelende waterinstallatie (bijvoorbeeld mobiele douchecabine) of deze
bij aflevering schoon en droog is. Als de waterinstallatie gebreken vertoont bij aflevering, hoort de
verhuurder er voor te zorgen dat deze zaken worden verholpen. Indien voor een waterinstallatie
keurmerken nodig zijn, bijvoorbeeld KIWA-richtlijnen (BRL), dan dient de verhuurder deze te kunnen
tonen.
 Bij gebruik van gehuurde (tijdelijke) vernevelende waterinstallatie(s) dient de eindverantwoordelijke voor
het evenement, bij voorkeur in overleg met de verhuurder, een risicoanalyse en beheersplan op te (laten)
stellen, een logboek bij te houden en er op toe te zien dat legionellapreventie op de juiste wijze plaats
vindt bij deze waterinstallatie(s).
 Zie er op toe dat de gehuurde waterinstallatie op de juiste wijze wordt gebruikt.
Voor de uitvoering van legionellapreventie wordt verwezen naar de Hygiënerichtlijnen voor
publieksevenementen. In bijlage 13.5 van deze hygiënerichtlijn kan men advies inwinnen over het
opstellen van een risicoanalyse en beheersplan voor tijdelijke waterinstallaties.
http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=c13186e2-e6d1-4e0b-8beb770fa0aa0dea&type=pdf&disposition=inline
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Bijlage 6

Meerdaags evenement met overnachting & kampeergelegenheden
Meerdaags evenement met overnachting

Bij meerdaagse evenementen waarbij gebruik wordt gemaakt van tijdelijke overnachtingfaciliteiten gelden een
aantal te nemen maatregelen om onhygiënische of gevaarlijke situatie te voorkomen. Deze maatregel betreffen
voorzieningen op het gebied van EHBO, toiletten, wasgelegenheden, douches en afval.
Maatregelen zijn ook van toepassing op sport-, zwem- en spelmogelijkheden.
Op een tijdelijke kampeergelegenheid kan gebruik worden gemaakt van individuele tenten,
groepstenten, caravans, kampeerauto’s of andere tijdelijke accommodaties. Kenmerkend voor alle
faciliteiten is dat ze voor korte tijd worden geplaatst en gebruikt. Op een tijdelijke kampeergelegenheid
dient dag en nacht een verantwoordelijke aanwezig te zijn. Bovendien heeft het personeel een
toezichthoudende taak.
Algemene regels tijdelijke kampeergelegenheden
Op een kampeergelegenheid zijn regels nodig om de gezondheid en veiligheid van de bezoekers te kunnen
waarborgen. De algemene regels luiden als volgt:
 Zorg dat de voorziening altijd zonder belemmeringen bereikbaar is voor hulpverleners zoals politie,
brandweer en ambulance.
 Zorg, indien het terrein zich in de directe omgeving van water bevindt, dat er voldoende reddingsmateriaal
aanwezig is én het personeel in staat is dit reddingsmateriaal te gebruiken.
 Zorg voor de mogelijkheid tot alarmering (bijvoorbeeld met een mobiele telefoon) op elke locatie.
 Indien sprake is van kamperen in een weiland of een terrein waar vee is gehouden geldt: Haal vee zo
lang mogelijk van tevoren, doch tenminste twee weken voordat het evenement plaatsvindt, van het
grasveld dat gebruikt gaat worden als evenemententerrein. Dit om het risico van besmetting via dierlijke
uitwerpselen te verkleinen.
Voor meer informatie bij overnachting wordt u verwezen naar:
http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=rivmp:58060&type=org&disposition=inline&ns_nc=1
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Bijlage 7

Evenement met dieren

Bij publieksevenementen waarbij de kans bestaat dat bezoekers in direct contact komen met dieren, is een
verhoogd risico op de verspreiding van infectieziekten . Voorbeelden hiervan zijn onder andere tentoonstellingen
met honden en katten, maar ook met andere soorten dieren zoals vee. Infectieziekten die specifiek van dieren
naar mensen worden overgedragen, worden zoönosen genoemd.
De verspreiding van een infectieziekte kan bijvoorbeeld plaatsvinden door het knuffelen en aaien van een dier,
waardoor mensen in contact komen met dierlijk materiaal en ander soort ongedierte. Het is van belang zorgvuldig
om te gaan met hygiëne.
 Raadpleeg voor een uitgebreide richtlijn betreffende hygiënemaatregelen bij (kinder-) boerderijdieren de
website van de Stichting Kinderboerderijen Nederland (SKBN) op www.SKBN.nl.
 Raadpleeg bij vragen en advies over regelgeving de Voedsel- en warenautoriteit, afdeling dieren op
http://www.vwa.nl/onderwerpen/thema-dier.

Bezoekersinformatie
Stel bezoekers op de hoogte van hygiëneregels door middel van een informatiebord bij de ingang of bij
de dierverblijven. Ga na welke regels bij de specifieke dierenpopulatie van toepassing zijn.
Vermeld op het bord over handen wassen tenminste:
 Handen wassen na het aaien van de dieren
 Voordat met de handen het gezicht of de mond worden aangeraakt.
 Voor het eten.
Verstrek bij geiten of schapen (kleine herkauwers) speciaal advies aan zwangeren waaronder
tenminste:
 Kom tijdens zwangerschap niet in de dierenverblijven of de wei
 Raak geen dieren aan
 Bezoek geen dieren in periode van drachtigheid of lammering;
 Was steeds goed de handen.
Meer informatie is te vinden op:
http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=c13186e2-e6d1-4e0b-8beb770fa0aa0dea&type=pdf&disposition=inline
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Bijlage 8

Tatoeages en piercings

Op publieksevenementen wordt soms de mogelijkheid geboden om een piercing en/of een tatoeage te laten
zetten. De GHOR adviseert het laten zetten van piercing en/of een tatoeage tijdens een evenement af. Ten eerste
zijn de omstandigheden vaak zeer primitief, waardoor elementaire zaken zoals een wasgelegenheid en een
schone rustige ruimte waar men aseptisch kan werken vaak niet beschikbaar is. Ten tweede is de kans groot dat
bezoekers van het evenement in een impuls besluiten om een piercing of tatoeage te laten zetten, mede door de
invloed van alcohol en/of drugs.
Sinds 1 juni 2007 is de Warenwetregeling vrijstelling “vergunningplicht tatoeëren en piercen” van kracht.
Dat betekent concreet dat elk evenement waarop getatoeëerd (ook permanent make-up op vakbeurzen
e.d.) en/of gepiercet (ook gaatjes prikken in oren en neusvleugels) zich twee maanden voor aanvang
van het evenement moet melden bij de plaatselijke GGD.
De vrijstelling van de vergunningplicht geldt alleen als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
 De locatie waar getatoeëerd en/of gepiercet wordt, overdekt is.
 Het evenement duurt ten hoogste 7 opeenvolgende dagen.
 Het evenement is niet korter dan 6 maanden geleden op dezelfde plaats door u georganiseerd.
 Het evenement wordt niet aansluitend op een ander tatoeage- of piercingevenement op dezelfde plaats
georganiseerd.
 Het evenement wordt twee maanden voor aanvang van het evenement schriftelijk gemeld bij de
plaatselijke GGD.
 Bij het aanmeldingsformulier moet een lijst van ondernemers toegevoegd worden die op het evenement
bovenstaande activiteiten uitvoeren.
 De aanwijzingen van de GGD ter bescherming van de volksgezondheid worden gevolgd.

Op de website van het LCHV is een meldingsformulier tatoeage- en/of piercingevenement (zie
http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=c13186e2-e6d1-4e0b-8beb770fa0aa0dea&type=pdf&disposition=inline te downloaden. De organisator moet dit formulier gebruiken
om het evenement te melden bij de GGD. Na ontvangst van het meldingsformulier zal de plaatselijke
GGD controleren of het evenement aan de bovenstaande voorwaarden voldoet. Indien dit het geval is
dan valt het evenement onder de vrijstellingsregeling. Indien niet aan alle voorwaarden wordt voldaan
dan mag er niet gepiercet of getatoeëerd worden op het evenement. Mocht dit toch gebeuren, dan zal
de Voedsel en Warenautoriteit handhavend optreden (boete per overtreding, dus per tatoeëerder of
piercer die op het evenement aan het werk is).
De VWA inspecteert tatoeage- en piercingstudio’s en andere plekken waar tatoeages en piercings
worden gezet, kijkt of de ondernemer een geldige vergunning heeft en controleert etiketten. Ook kan de
VWA monsters nemen van gebruikte kleurstoffen.
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Bijlage 9

Melding infectieziekten

Indien er sprake is van (of vermoeden van) het optreden van een infectieziekte, dient de organisatie van
het evenement dit te melden bij de GGD. Dit is nodig bij het optreden van aandoeningen van
vermoedelijk infectieuze aard bij twee of meer personen (zowel bezoekers als personeel). Hierbij kunt u
denken aan acute maag-darmklachten (diarree en/of braken), geelzucht, huidaandoeningen of andere
ernstige aandoeningen van mogelijk infectieuze aard. Verzamel, indien er een vermoeden is van
infectieziekte zo mogelijk de volgende gegevens:










Volledige persoonsgegevens
Land, c.q. gebied van herkomst.
Datum van vertrek uit dat gebied.
Bekende besmettingen uit de omgeving.
Aard en omvang van de klachten.
Datum eerste ziekteverschijnselen.
Vermoeden van meerdere besmettingen.
Eventuele contacten op het evenement.
Huisvesting tijdens het evenement.

Breng de vermoedelijke patiënt apart onder totdat zijn of haar gezondheidstoestand in kaart is gebracht.
Schakel professionele hulp in; ambulance, huisarts.
Deze bepaalt, in overleg met de arts van de plaatselijke GGD, welke maatregelen er moeten worden
genomen. Bij vaststelling van de ziekte, of vermoeden hiervan, treedt het betreffende protocol in
werking, op aanwijzing van de GGD-arts. Voor meldingen van infectieziekten kunt u terecht op:
www.ggdrotterdamrijnmond.nl
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Bijlage
9
Bijlage

10

Melding infectieziekten
Zwemmen

in Natuurwater

Voor natuurwater zijn er officiële zwemlocaties vastgesteld. Deze locaties worden door de
Omgevingsdienst (OD) van uw regio maandelijks gecontroleerd. Maakt u gebruik van zo’n locatie dan
kunt u van 1 mei tot 1 oktober een zwemadvies en een profiel van de desbetreffende locatie opvragen
via de website: www.zwemwater.nl.
Activiteiten in natuurwater buiten het vastgestelde zwemseizoen of op niet aangewezen zwemlocaties
kunnen een gezondheidsrisico vormen. Raadpleeg hiervoor de OD uit uw regio.



Maak bij zichtbare of vastgestelde vervuiling van het water geen gebruik van het water of wijs
publiek op mogelijke gezondheidsrisico’s
Neem contact op met de waterkwaliteitsbeheerder (Rijkswaterstaat, de provincie of het
waterschap) om een beeld te krijgen van de waterkwaliteit. Er kan aanvullend onderzoek
worden gedaan naar de kwaliteit van het water.
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Bijlage 11

Geneeskundig Registratieformulier Evenementen

Algemene gegevens
Gemeente
Naam evenement
Datum evenement
Locatie evenement
Tijdstip evenement
Van:-----------Werkelijk aantal aanwezigen (tegelijkertijd)
Temperatuur en weersomstandigheden
tijdens het evenement
Inzet
EHBO basis
EHBO/AD (alcohol en drugs)
Verpleegkundige BLS (basis)
Verpleegkundige ALS
Niveau SEH/ Anesthesie
Verpleegkundige ALS
Ambulanceverpleegkundige
Arts
Coördinatie
OvD-G/Coördinator GHOR

Tot:--------------Deelnemers:

Ja/Nee

Soort handelingen
Pleisters
Paracetamol
Middelen gerelateerd (drugs/energizers)
Alcohol gerelateerd
Combinatiegebruik drugs/alcohol
Letsels
Hyperventilatie
Hysterie
Hitte gerelateerd (excl. Brandwonden)
Diabetes hypo/hyper
Hartklachten
Epilepsie
Brandwonden
Zwangeren hulpverlening (kolven/borstvoeding)
Diversen
Zorgcontacten totaal
Verwijzing naar
Ziekenhuis
Ambulancevervoer
Huisarts
Andere instantie
Toelichting / opmerkingen
Bijzondere incidenten:
Gezondheidsrisico’s:

Toeschouwers:

Aantal

Aantal

Aantal

Organisatie en faciliteiten:
Diversen:
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