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-Het Proces van daarom blijft voor iedereen gelden is compleet helder ! 

-Bij sport en spel komen de eerste vragen (vanaf 11 mei ) 

*Kinderen tot 12 jaar buiten sporten is helder hebben we al toestemming voor 

*Kinderen tot 18 jaar met 1,5 meter afstand idem helder en al toestemming voor 

*Buiten sporten voor ALLE leeftijden is toegestaan in groepen mits 1,5 meter in acht word 

  genomen , ergens gelezen en gehoord dat die groepen niet groter dan 10 personen mogen  

  zijn…klopt dat ? Tevens word en niet gepraat over solo sporten of duo sporten ….Ik neem  

  aan dat SOLO sporten zoals Zumba , Linedance zeker mag , maar hoe zit dat met gehuwden    

  en paren …..? Die vraag stond al een soort van uit over die training e.d in mijn vorige mail. 

  Maar met 4 paren (8 personen) en 1 leraar en 1 assistent zou ik dus buiten mogen sporten 

  c.q. dansen zou je zeggen …? 

Graag hierop uw reactie ? 

-Contactberoepen (vanaf 11 mei) 

*We worden nergens met naam of toenaam genoemd (in geen enkel onderdeel van het ministerie) 

  Maar in een eerdere mail over de heer de Werdt uit Limburg was al een vastgesteld dat we ook een 

  contactberoep zijn , dus per 11 mei zouden we open mogen voor 1 op 1 lessen met 1 paar want dat  

  valt binnen de noodverordening 2.1 samenkomsten ,maar die is nu ook uitgebreid naar grotere  

   aantallen, en kan je gemakkelijk rekening houden met 1,5 afstand tot het lesgeven en alle lessen  

  werken op afspraak met tussentijden van 15 minuten tussen vertrek en aankomst van paren!?! 

Graag hierop uw reactie ? 

-Bibliotheken/KDV/Speciaal en Basis Onderwijs (n.v.t.)  

-Openbaar vervoer (n.v.t.)  

-Mondkapjes  

*Kan voor ons een toevoeging zijn als je wilt kijken naar paren en sporten (mits men nog steeds vind 

 dat dansen een sport is , maar dan zouden we 9% btw moeten betalen en geen 21%...onder de  

 21 jaar is btw vrij ,sporters betalen 9% btw en overige 21% want dat is cultuur , wat het RIVM zegt 

 dat we zijn volgens hen na telefonisch contact , maar zekerheid was er niet want ze konden 

 dansscholen niet met naam en toenaam vinden. 

Graag hierop uw reactie ? 

-Hoe nu verder (vanaf 11 mei) 

*is voor ons compleet helder en wij hebben natuurlijk al een protocol aangeleverd , alhoewel het  

 landelijke protocol , behalve die van NOCNSF , nog niet is geaccordeerd is voor zover is weet. 

 



-Verwachtingen, als het virus onder controle blijft (vanaf 1 juni) 

* Voortgezet Onderwijs (n.v.t.) 

* Terrassen, wij hebben een horeca vergunning en een eigen terrein daarop zou ik dus mijn eigen  

         leden kunnen en mogen ontvangen voor een drankje rekening houdende met de 1,5  

         maatregel. 

Graag hierop uw reactie ? 

*Bioscopen, restaurants, cafe’s en culturele instellingen(zoals concertzalen en theaters)mogen open 

 onder voorwaarden ….Volgens het RIVM vallen dansscholen daaronder dus mag ik open ?!?...…zie 

citaat van telefoongesprek hierboven . 

-max 30 personen inclusief personeel  op 1,5 meter afstand …..zo groot zijn mijn groepen niet  

 en in eerder aangegeven protocol houden we rekening met aantal leden per groep per les . 

-bezoekers moeten reserveren ….onze leden staan vast in geschreven per les per dag per uur . 

-in een gesprek vooraf tussen klant en ondernemer word bepaald of hij of zij een risico is …. Onze  

 lezen worden daarover vooraf geïnformeerd zoals eerder in protocol aangegeven. 

Graag hierop uw reactie ? 

* Musea en monumenten (n.v.t.) 

-Verwachtingen, als het virus onder controle blijft (vanaf 15 juni) 

* MBO en Exames (n.v.t.) 

-Verwachtingen, als het virus onder controle blijft (vanaf 1 juli) 
* Als het virus onder controle blijft, kunnen per 1 juli de gemeenschappelijke wc’s en douches op de  
campings en vakantieparken weer open. Ook kan het maximum aantal bezoekers hopelijk worden 
uitgebreid naar 100 personen voor bioscopen, restaurants en cafés, culturele instellingen. Dit geldt 
dan ook voor georganiseerde samenkomsten, zoals kerkdiensten, bruiloften en uitvaarten. 

Voor ons in de zin van aantallen niet echt van toepassing maar ,wel voor onze feesten en partijen en 

of geplande evenementen zoals eerder aangegeven BBQ of medal testen dansavonden etc … 

Graag toch hierop even uw reactie ? 

-Verwachtingen, als het virus onder controle blijft (vanaf 1 september) 
(heel augustus slaan we maar over ?!?) 
* Als het virus onder controle blijft, gaat ook de deur van het slot voor de fitnessclubs, sauna’s en 
wellness centra, verenigingskantines, coffeeshops, casino’s en sekswerkers. (n.v.t.) 
*Alle contactsporten en binnensporten zijn weer mogelijk voor alle leeftijden. Sportwedstrijden 
kunnen plaatsvinden zonder publiek. Dit geldt ook voor het betaald voetbal…..  
-Zijn wij nou een binnensport …nee want we waren geen sport maar we hebben wel ook sporter die 
op hoog niveau wedstrijden dansen , dus mijn sociale dansers mogen dan sowieso ,maar die 
mochten onder cultureel eigenlijk al , en mijn topsporters mogen dan ook weer in groepsverband  
en tot deze tijd mogen ze eigenlijk alleen onder de noemer 1 op 1 lessen onder de 2.1 maatregel 
zoals eerder genoemd in de stukken hier boven … 

 Graag hierop uw reactie ? 

 

*Over evenementen met veel publiek, zoals festivals en grote concerten wordt voorafgaand aan 1 

september een besluit genomen. (n.v.t.) 



Beste,  

Zoals u dus ziet en leest of hoort veel mogelijkheden en veel vragen , veel 

ruimte tot onduidelijkheid of juist duidelijkheid … 

Wie of wat zijn we nou… 

Zijn we een contact beroep ….?  

Ja en Nee (wel als zodanig ook geregistreerd)maar ik kan ook alleen mondeling 

lesgeven, en voordoen op afstand zonder een leerling aan te hoeven raken ons 

beroep is op vele manieren uit te voeren. 

Zijn we een culturele instelling ….? 

Ja volgens het RIVM wel (na telefonisch contact), alhoewel ze dat niet direct op 

papier kunnen terug vinden. 

Zijn we een Horeca ….? 

Ja dat zijn we ook want we hebben ook een horeca vergunning , maar bij de 

KVK staan we ingeschreven als Dansschool met een eigen SBI-Code voor het 

verzorgen van danslessen en kleine feesten en partijen . Maar bovenal is onze 

Horeca gericht op de gezelligheid norm die mensen voor, tijdens en na de 

lessen voorziet van een lekker kopje koffie ,een biertje een goed glas wijn of 

gewoon een frisje want er is altijd een BOB. 

Zijn we een Sport(school) ….? 

Nee dansen is geen sport jurisprudentie is daar voldoende voor aanwezig, maar 

ja dansen is zeker ook een sport , een discussie die in de hoogste regiones van 

de wereld al jaren word uitgevochten is dansen nou een sport of kunst of 

cultuur…nou ik ben geen expert maar een gewoon normaal denkend 

mens…Dansen op hoog wedstrijd niveau is zeker wel een sport denk aan 

Wereldranglijsten denk aan Nationale ranglijsten…dan is het voor mij als je 

wedstrijden beoefend zeker wel een sport…… 

Dans je gewoon wekelijks je sociale lesje voor de gezelligheid de sfeer en om 

iets te leren een avondje uit te zijn met je partner, met vrienden of met je 

kennissen dan is het kunst, cultuur en sociaal gedrag voor mij dus geen sport. 

Uiteraard zijn er fitnes work-outs wat je sport zou kunnen noemen of hip hop 

breakdance of wat dan ook wat ook als sport word beoefend , maar zolang je 

niet deelneemt aan wedstrijden ben je in mijn ogen (en die van de belasting ) 

geen sporter …zo simpel is het als je het mij vraagt ! 

 



 

Waar het mij om gaat in eerste instantie is dat wij heel goed gecontroleerd en 

beheersbaar om kunnen gaan met de maatregelen en regels zoals gesteld door 

de overheid en het RIVM en dat wij heel graag onze economie en ons bedrijf 

draaiende willen houden voor de mensen, de gemeente en ons zelf want een 

stad zonder culturele instelling / dansschool is natuurlijk geen optie . 

Wanneer wij ergens binnen deze maatregelen opties hebben, tot het verzorgen 

van lessen, wat weer bijdraagt aan de gezondheid van de mens ,willen wij die 

graag invulling geven en benutten. En bovendien geeft het de mensen die al 

weken ,maanden soort van opgesloten zitten weer iets om naar uit te kijken , 

een stukje plezier een stukje ontspanning een stukje gezelligheid en 

saamhorigheid, niet alleen dat terrasje, het restaurant, het café, de bioscopen, 

theater, musea en of monumenten zijn een uitje voor mensen , maar zeker ook 

de dansschool is een plek waar mensen samen komen genieten leren en 

ontspannen. 

Want de leukste Les is nog steeds Dansles ! 

 

Met Vrolijke dansgroet  

Patrick Lagas 

 

 

 

 

 

 

 

 


