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Evenementenformulier - Karossen & Koffie op 13 september, 11
oktober, 8 november en 13 december 2020 - Goedkeuring Goedgekeurd

Besluit:
Enig artikel.
De burgemeester geeft toelating aan Royal AutoMotoClub Contich 1911, Erwin Obourdin
voor het organiseren van Karossen & Koffie op 13 september, 11 oktober, 8 november en 13
december 2020 onder voorwaarden van:
De organisator zal zich houden aan de door hem zelf ingevuld event risk formulier
(Cerm) Zie bijlage
Alle informatie m.b.t. de Covid-19 maatregelen van de overheid waar u zich aan dient te
houden tijdens uw evenement kan u terugvinden via https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/
Beschrijving evenement:
Vergadering van de leden & sympathisanten van de ‘Royal Auto-Moto-Club Contich 1911’,
al of niet gemotoriseerd, op de openbare weg. Elke 2e zondagmorgen van de maand.
Vergadering op de openbare weg van Karossen.
• Bezoekers: 33 • Deelnemers: 77 • Crew: 2
Tijdstip:
Op 13/09/2020 tussen 10 u. en 12 u.
Op 11/10/2020 tussen 10 u. en 12 u.
Op 08/11/2020 tussen 10 u. en 12 u.
Op 13/12/2020 tussen 10 u. en 12 u.
Exacte plaats: 2550 KONTICH, Sint-Martinusstraat (parking)
Het lokaal bestuur van Kontich en de burgemeester volgen stipt de instructies van de hogere
overheden op met betrekking tot het COVID-19 virus.
Dit wil zeggen dat deze toelating, in kader van een eventuele verlenging van de
preventiemaatregelen om het COVID-19 virus onder controle te krijgen, ingetrokken kan
worden en uw evenement bij gevolg geen toelating meer heeft om door te gaan. Indien dit van
toepassing is zal u hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht worden door het
evenementenloket. Gelieve hiermee rekening te houden in uw planning.

Het is op alle evenementen verboden om dranken te serveren in wegwerpbekertjes of
eenmalige drankverpakkingen, zoals blikjes, drankkartons, petflesjes of niet herbruikbare
glazen flessen. Dit betekent dat op een evenement degene die de drank consumeert, deze
drank niet mag aangeboden krijgen in één van deze recipiënten.
De veiligheid en de gezondheid van iedereen in Kontich zijn voor het gemeentebestuur van
zeer groot belang. Daarom brengen we graag nog even de standaardvoorwaarden, die voor
ALLE evenementen op het grondgebied van Kontich van toepassing zijn, onder de aandacht:
https://www.brandweerzonerand.be/content/evenementen. Het is de verantwoordelijkheid van
de organisator om deze voorwaarden strikt toe te passen.
Feiten en Context
Royal AutoMotoClub Contich 1911, Erwin Obourdin vraagt toelating voor het organiseren
van Karossen & Koffie op 13 september, 11 oktober, 8 november en 13 december 2020 in de
Parkeerplein a/d Sint-Martinusstraat van 10 tot 12 u.
Aldus besloten in bovenstaande vergadering.
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