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Algemeen Specifiek

Naam regeling NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging 

Werkgelegenheid) 5

NOW 6 TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) Q4 2021 TVL Q1 2022 BBZ (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) TRSEC (Tijdelijke Regeling Subsidie Evenementen COVID-19) 2021 TRSEC 2022-Q1 TRSEC 2022-Q2 en Q3 ATE (Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen) 2021 ATE 2022-Q1 ATE 2022-Q2 en Q3 Compensatieregeling 1 Compenstatieregeling 2 Compensatieregeling 3

Korte inhoud (voorwaarden) regeling Minimaal 20% omzetverlies

Maximaal op te geven omzetverlies van 90%

Een vergoeding van 85% van het opgegeven omzetverlies

Vergoeding van maximaal 2 keer het maximale dagloon

Ook starters komen in aanmerking voor NOW5. Als 

starter worden werkgevers gezien die na 1 februari 2020 

en uiterlijk 30 september 2021 hun onderneming gestart 

zijn

Minimaal 20% omzetverlies

Maximaal op te geven omzetverlies van 90%

Een vergoeding van 85% van het opgegeven omzetverlies

Vergoeding van maximaal 2 keer het maximale dagloon

Omzetverlies minimaal 20%

Subsidiepercentage max. 100%

Minimum bedrag € 1.500

Maximum bedrag € 550.000 voor mkb bedrijven en € 

600.000 voor grote ondernemingen

Maximale bedrag staatssteun (over periode 2020-2021-

2022Q2) € 2,3 miljoen

Omzetverlies minimaal 30%

Subsidiepercentage max. 100%

Minimum bedrag € 1.500

Maximum bedrag € 550.000 voor mkb bedrijven en € 

600.000 voor grote ondernemingen

Maximale bedrag staatssteun  (over periode 2020-2021-

2022Q2) € 2,3 miljoen

De Tozo is gesloten. Zelfstandig ondernemers die 

financiële ondersteuning nodig hebben kunnen een 

beroep doen op een reguliere regeling: het Besluit 

bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De uitvoering van 

deze regeling is tijdelijk vereenvoudigd, zodat zelfstandig 

ondernemers eenvoudiger aanspraak kunnen maken op 

financiële steun.

Bij door Rijksoverheid verboden evenement in tweede helft 2021

Als evenementenvergunning is afgegeven of verklaring van de gemeente dat deze 

zou zijn gegeven

Als niet gratis

Als publiek toegankelijk (niet besloten, wel op basis van vrije kaartverkoop of 

deelnamegelden)

Als organisator financiële risico draagt

Als evenement minimaal 1x eerder plaatsvond

Als organisatie bij eerdere editie een annuleringsverzekering heeft afgesloten met 

pandemiedekking

Evenement werd geheel of gedeeltelijk georganiseerd in Nederland

Subsidie 100%

Subsidie wordt 90%, lening mogelijk voor resterende 10%. 

Wordt nog gelobbyd voor aanpassing.

Overige voorwaarden vergelijkbaar aan TRSEC 1.

Subsidie wordt 80%, lening mogelijk voor resterende 20%. 

Wordt nog gelobbyd voor aanpassing.

Overige voorwaarden vergelijkbaar aan TRSEC 1.

Bij door Rijksoverheid verboden evenement in de periode van 10 juli tot en met 

31 december 2021.

Als evenement niet in aanmerking komt voor TRSEC

Als publiektoegankelijk, besloten evenementen komen niet in aanmerking

Als evenement geheel of gedeeltelijk in Nederland plaats vond

Als evenement op 1 of meerdere dagen plaatsvond

Het is niet verplicht om te minste 1 eerdere editie van het evenement 

georganiseerd te hebben

Het is niet noodzakelijk om bij eerdere edities een annuleringsverzekering met 

pandemiedekking gehad te hebben

Subsidie 100%

Voor ATE komen ook gratis evenementen in aanmerking.De subsidiabele kosten 

van het evenement zijn minimaal € 2.500.

Subsidie wordt 90%, lening voor resterende 10%. Wordt 

nog gelobbyd voor aanpassing.

Overige voorwaarden vergelijkbaar aan ATE 1.

Subsidie wordt 80%, lening voor resterende 20%. Wordt 

nog gelobbyd voor aanpassing.

Overige voorwaarden vergelijkbaar aan ATE 1.

Bij door Rijksoverheid in capaciteit beperkt evenement

In Nederland gevestigde professionele organisatoren komen in aanmerking voor 

deze regeling als één van hun hoofdtaken het organiseren van culturele 

evenementen is. 

Dit kunnen podia en festivals zijn, maar ook organisatoren van concerten en 

evenementen op locaties, bijvoorbeeld in stadions. 

Met culturele evenementen worden evenementen bedoeld zoals concerten en 

voorstellingen waarbij van tevoren duidelijk is wat het programma is. 

De uitgevoerde activiteiten moeten van professionele aard zijn, zowel wat betreft 

inhoud als organisatie. 

Eisen: De regeling is bedoeld voor culturele evenementen die binnen 

plaatsvinden, waarbij (een deel van) het publiek staat. 

Het evenement moet, op basis van de capaciteitsbeperking tot 75 procent, 

uitverkocht zijn. 

Het evenement moet tenminste een vergunde capaciteit van 300 personen 

hebben. 

De organisator dient in Nederland te zijn gevestigd. 

Als organisator op besluit van Rijksoverheid werd beperkt op maximaal 1.250 

bezoekers per zaal en staande evenementen niet waren toegestaan.

Als organisator niet in aanmerking komt voor TRSEC en ATE

Voor podia en organisatoren 

Compensatie voor 85% van verloren kaartverkoopinkomsten minus de wel 

ontvangen recetteopbrengsten.

De organisator dient in Nederland te zijn gevestigd

Regeling is nog in ontwikkeling. Invulling verwacht 2e/3e week januari.

Als organisator op besluit van Rijksoverheid werd beperkt of activiteiten werden 

verboden.

Als organisator niet in aanmerking komt voor TRSEC en ATE

Voor podia en organisatoren. 

Aanvragen worden primair gedaan door professionele producenten/organisatoren 

van podiumkunstenactiviteiten mét rechtspersoonlijkheid. 

Daarnaast aanvraagmogelijkheid voor podia die optreden met/van zzp’ers 

organiseerden zonder tussenkomst van een agent of producent.

Compensatie voor 85% van verloren kaartverkoopinkomsten minus de wel 

ontvangen recetteopbrengsten.

De organisator dient in Nederland te zijn gevestigd

Regeling is nog in ontwikkeling. Invulling verwacht 2e/3e week januari.

Bedoeld als/voor Werkgevers - loonkosten Werkgevers - loonkosten Werkgevers - vaste lasten Werkgevers - vaste lasten ZZP'ers Organisator - kosten verboden evenement conform begroting organisator, hele 

keten wordt betaald conform overeengekomen voorwaarden.

Organisator - kosten verboden evenement conform 

begroting organisator, hele keten wordt betaald conform 

overeengekomen voorwaarden.

Organisator - kosten verboden evenement conform 

begroting organisator, hele keten wordt betaald conform 

overeengekomen voorwaarden.

Organisator - kosten verboden evenement conform begroting organisator, hele 

keten wordt betaald conform overeengekomen voorwaarden.

Organisator - kosten verboden evenement conform 

begroting organisator, hele keten wordt betaald conform 

overeengekomen voorwaarden.

Organisator - kosten verboden evenement conform 

begroting organisator, hele keten wordt betaald conform 

overeengekomen voorwaarden.

Organisator - aanvulling op kaartverkoop vanwege opgelegde beperking 

organisator, hele keten wordt betaald conform overeengekomen voorwaarden.

Organisator - aanvulling op kaartverkoop vanwege opgelegde beperking 

organisator, hele keten wordt betaald conform overeengekomen voorwaarden.

Organisator - opkoopregeling van toegangskaarten vanwege opgelegde beperking 

organisator, hele keten wordt betaald conform overeengekomen voorwaarden.

Aan te vragen door Werkgever Werkgever Werkgever Werkgever ZZP'ers Organisator Organisator Organisator Organisator Organisator Organisator Organisator Organisator Organisator

Aan te vragen via UWV UWV RVO RVO Gemeente RVO RVO RVO RVO RVO RVO Fonds Podiumkunsten (FPK) Fonds Podiumkunsten (FPK) Fonds Podiumkunsten (FPK)

Aanvraaglink https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-

onderwerpen/now/zevende-aanvraagperiode-

now/index.aspx

ntb
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl/tvl-

q4-2021/aanvraagproces

ntb https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/subsidieregeling-

evenementen

ntb ntb https://www.rvo.nl/ate ntb ntb https://fondspodiumkunsten.nl/nl/subsidies/programmeringsregeling_voor_podi

a_en_festivals/compensatieregeling_voor_organisatoren_van_culturele_eveneme

nten_covid_19/

ntb ntb

Aanvraag periode van-tot 1-11-2021 t/m 31-12-2021 Q1 2022 Q4 2021 Q1 2022 Met terugwerkende kracht van maximaal 2 maanden 10-7-2021 t/m 31-12-2021 Q1 2022 Q2 en Q3 2022 10-7-2021 t/m 31-12-2021 Q1 2022 Q2 en Q3 2022 25-09-2021 t/m 12-11-2021 13-11-2021 t/m 27-11-2021 28-11-2021 t/m 15-01-2021, bij verlenging maatregeling, hoogst waarschijnlijk 

verlenging regeling.

Aanvraag loket open 13-12-2021 t/m 31-01-2022 Tweede helft februari 2022 20-12-2021 t/m 28-01-2022 ntb Doorlopend Gesloten ntb ntb Eind januari 2022 ntb ntb Gesloten Eind januari 2022 Eind januari 2022

Wordt uitgekeerd in periode Gestart met uitkeren voorschotten Afhankelijk wanneer het loket open gaat. Verwachting 

voorjaar 2022

Afhankelijk van wanneer het loket open gaat Verwachting verstrekking voorschot in voorjaar 2022 Afhankelijk van wanneer het loket open gaat Afhankelijk van wanneer het loket open gaat Besluit (beschikking) eind december 2021 verzonden Beschikking verwacht maart/april 2022 Beschikking verwacht maart/april 2022

Vragen via RVO of VVEM - willem@vvem.nl RVO of VVEM - willem@vvem.nl RVO of VVEM - willem@vvem.nl RVO of VVEM - willem@vvem.nl RVO of VVEM - willem@vvem.nl RVO of VVEM - willem@vvem.nl FPK of VVEM - willem@vvem.nl FPK of VVTP - info@vvtp.com of VVEM - willem@vvem.nl FPK of VVTP - info@vvtp.com of VVEM - willem@vvem.nl 

Zakelijke markt

Vakbeurzen ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Check of het evenement verboden is geweest. Doorstroomevenementen mochten 

overwegend wel.

Check of het evenement verboden is geweest. Check of het evenement verboden is geweest. hangt van definitieve tekst regeling af hangt van definitieve tekst regeling af hangt van definitieve tekst regeling af Niet van toepassing als het een doorstroomevenement is.

75% capaciteitsbeperking gold niet voor doorstroom.

Geen cultureel evenement behalve als dat juist het vakbeursthema was…

Geen cultureel evenement behalve als dat juist het vakbeursthema was… Geen cultureel evenement behalve als dat juist het vakbeursthema was…

Publieksbeurzen ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Niet van toepassing als het een doorstroomevenement is.

75% capaciteitsbeperking gold niet voor doorstroom.

Geen cultureel evenement behalve als dat juist het publieksbeursthema was…

Geen cultureel evenement behalve als dat juist het publieksbeursthema was… Geen cultureel evenement behalve als dat juist het publieksbeursthema was…

Congressen ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Geplaceerd. Dus geen restrictie.

Geen cultureel evenement behalve als dat juist het congresthema was…

Geen cultureel evenement behalve als dat juist het congresthema was… Geen cultureel evenement behalve als dat juist het congresthema was…

Bedrijfsfeesten ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Niet publiek toegankelijk wel gratis Niet publiek toegankelijk wel gratis Niet publiek toegankelijk wel gratis hangt van definitieve tekst regeling af hangt van definitieve tekst regeling af hangt van definitieve tekst regeling af Niet publiek toegankelijk

wel gratis

geen cultureel evenement

Niet publiek toegankelijk

wel gratis

geen cultureel evenement

Niet publiek toegankelijk

wel gratis

geen cultureel evenement

Brand Events ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Niet publiek toegankelijk wel gratis Niet publiek toegankelijk wel gratis Niet publiek toegankelijk wel gratis hangt van definitieve tekst regeling af hangt van definitieve tekst regeling af hangt van definitieve tekst regeling af Niet publiek toegankelijk

wel gratis

geen cultureel evenement

Niet publiek toegankelijk

wel gratis

geen cultureel evenement

Niet publiek toegankelijk

wel gratis

geen cultureel evenement

Corporate evenementen ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Niet publiek toegankelijk wel gratis Niet publiek toegankelijk wel gratis Niet publiek toegankelijk wel gratis hangt van definitieve tekst regeling af hangt van definitieve tekst regeling af hangt van definitieve tekst regeling af Niet publiek toegankelijk

wel gratis

geen cultureel evenement

Niet publiek toegankelijk

wel gratis

geen cultureel evenement

Niet publiek toegankelijk

wel gratis

geen cultureel evenement

Aandeelhoudersbijeenkomsten ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Niet publiek toegankelijk wel gratis Niet publiek toegankelijk wel gratis Niet publiek toegankelijk wel gratis hangt van definitieve tekst regeling af hangt van definitieve tekst regeling af hangt van definitieve tekst regeling af Niet publiek toegankelijk

wel gratis

geen cultureel evenement

Niet publiek toegankelijk

wel gratis

geen cultureel evenement

Niet publiek toegankelijk

wel gratis

geen cultureel evenement

Seminars ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Hangt van feitelijke kenmerken af Hangt van feitelijke kenmerken af Hangt van feitelijke kenmerken af hangt van definitieve tekst regeling af hangt van definitieve tekst regeling af hangt van definitieve tekst regeling af Niet publiek toegankelijk

wel gratis

geen cultureel evenement

Niet publiek toegankelijk

wel gratis

geen cultureel evenement

Niet publiek toegankelijk

wel gratis

geen cultureel evenement

Workshops ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ hangt van definitieve tekst regeling af hangt van definitieve tekst regeling af hangt van definitieve tekst regeling af

Incentives ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Hangt van feitelijke kenmerken af Hangt van feitelijke kenmerken af Hangt van feitelijke kenmerken af hangt van definitieve tekst regeling af hangt van definitieve tekst regeling af hangt van definitieve tekst regeling af Hangt van feitelijke kenmerken af Hangt van feitelijke kenmerken af Hangt van feitelijke kenmerken af

Netwerkevenementen ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Hangt van feitelijke kenmerken af Hangt van feitelijke kenmerken af Hangt van feitelijke kenmerken af hangt van definitieve tekst regeling af hangt van definitieve tekst regeling af hangt van definitieve tekst regeling af Hangt van feitelijke kenmerken af Hangt van feitelijke kenmerken af Hangt van feitelijke kenmerken af

Symposia ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Hangt van feitelijke kenmerken af Hangt van feitelijke kenmerken af Hangt van feitelijke kenmerken af hangt van definitieve tekst regeling af hangt van definitieve tekst regeling af hangt van definitieve tekst regeling af Hangt van feitelijke kenmerken af Hangt van feitelijke kenmerken af Hangt van feitelijke kenmerken af

Vergaderingen ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Niet publiek toegankelijk wel gratis Niet publiek toegankelijk wel gratis Niet publiek toegankelijk wel gratis hangt van definitieve tekst regeling af hangt van definitieve tekst regeling af hangt van definitieve tekst regeling af Niet publiek toegankelijk

geen cultureel evenement

men staat niet

Niet publiek toegankelijk

geen cultureel evenement

men staat niet

Niet publiek toegankelijk

geen cultureel evenement

men staat niet

Trainingen ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Niet publiek toegankelijk Niet publiek toegankelijk Niet publiek toegankelijk Niet publiek toegankelijk Niet publiek toegankelijk Niet publiek toegankelijk Niet publiek toegankelijk

geen cultureel evenement

men staat niet

Niet publiek toegankelijk

geen cultureel evenement

men staat niet

Niet publiek toegankelijk

geen cultureel evenement

men staat niet

Opleidingen ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Niet publiek toegankelijk Niet publiek toegankelijk Niet publiek toegankelijk Niet publiek toegankelijk Niet publiek toegankelijk Niet publiek toegankelijk Niet publiek toegankelijk

geen cultureel evenement

men staat niet

Niet publiek toegankelijk

geen cultureel evenement

men staat niet

Niet publiek toegankelijk

geen cultureel evenement

men staat niet

Publieksevenementen

Concert/ festival indoor seated ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Alleen seated ✔ ✔

Concert/ festival indoor deels seated ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Concert/ festival indoor staand ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Concert/ festival outdoor seated ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Geen capaciteitsbeperking buiten ✔ ✔

Concert/ festival outdoor deels seated ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Geen capaciteitsbeperking buiten ✔ ✔

Concert/ festival outdoor staand ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Geen capaciteitsbeperking buiten ✔ ✔

Theater indoor seated ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Niet vergunningsplichtig Niet vergunningsplichtig Niet vergunningsplichtig Niet vergunnings- of meldingsplichtig Niet vergunnings- of meldingsplichtig Niet vergunnings- of meldingsplichtig Alleen seated ✔ ✔

Theater indoor deels seated ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Niet vergunningsplichtig Niet vergunningsplichtig Niet vergunningsplichtig Niet vergunnings- of meldingsplichtig Niet vergunnings- of meldingsplichtig Niet vergunnings- of meldingsplichtig ✔ ✔ ✔

Theater indoor staand ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Niet vergunningsplichtig Niet vergunningsplichtig Niet vergunningsplichtig Niet vergunnings- of meldingsplichtig Niet vergunnings- of meldingsplichtig Niet vergunnings- of meldingsplichtig ✔ ✔ ✔

Theater outdoor seated ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Niet vergunningsplichtig Niet vergunningsplichtig Niet vergunningsplichtig Niet vergunnings- of meldingsplichtig Niet vergunnings- of meldingsplichtig Niet vergunnings- of meldingsplichtig Geen capaciteitsbeperking buiten ✔ ✔

Theater outdoor deels seated ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Niet vergunningsplichtig Niet vergunningsplichtig Niet vergunningsplichtig Niet vergunnings- of meldingsplichtig Niet vergunnings- of meldingsplichtig Niet vergunnings- of meldingsplichtig Geen capaciteitsbeperking buiten ✔ ✔

Theater outdoor staand ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Niet vergunningsplichtig Niet vergunningsplichtig Niet vergunningsplichtig Niet vergunnings- of meldingsplichtig Niet vergunnings- of meldingsplichtig Niet vergunnings- of meldingsplichtig Geen capaciteitsbeperking buiten ✔ ✔

Sportevenement ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Geen cultureel evenement Geen cultureel evenement Geen cultureel evenement

Overig

Privefeest ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Niet publiek toegankelijk Niet publiek toegankelijk Niet publiek toegankelijk Niet publiek toegankelijk Niet publiek toegankelijk Niet publiek toegankelijk Geen professionele organisator

geen cultureel evenement

Geen professionele organisator

geen cultureel evenement

Geen professionele organisator

geen cultureel evenement

Circus ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Kermis ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Vrij toegankelijke kermissen vallen niet onder de regeling, omdat daarbij geen 

sprake is van toegang tegen betaling (betaling door bijvoorbeeld standhouders 

voor de huur van een stand wordt niet beschouwd als toegangsgeld). Kermissen 

hebben in de regel ook geen centrale financiële coördinatie en zijn meestal niet 

verzekerd, de ondernemers pachten een plek en dragen individueel risico

Vrij toegankelijke kermissen vallen niet onder de regeling, 

omdat daarbij geen sprake is van toegang tegen betaling 

(betaling door bijvoorbeeld standhouders voor de huur van 

een stand wordt niet beschouwd als toegangsgeld). 

Kermissen hebben in de regel ook geen centrale financiële 

coördinatie en zijn meestal niet verzekerd, de ondernemers 

pachten een plek en dragen individueel risico

Vrij toegankelijke kermissen vallen niet onder de regeling, 

omdat daarbij geen sprake is van toegang tegen betaling 

(betaling door bijvoorbeeld standhouders voor de huur van 

een stand wordt niet beschouwd als toegangsgeld). 

Kermissen hebben in de regel ook geen centrale financiële 

coördinatie en zijn meestal niet verzekerd, de ondernemers 

pachten een plek en dragen individueel risico

✔ ✔ ✔ Geen kaartverkoop voor het geheel. Geen kaartverkoop voor het geheel. Geen kaartverkoop voor het geheel.

Braderie ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Vrij toegankelijke jaarmarkten/braderieën vallen niet onder de regeling, omdat 

daarbij geen sprake is van toegang tegen betaling (betaling door bijvoorbeeld 

standhouders voor de huur van een stand wordt niet beschouwd als 

toegangsgeld).

Vrij toegankelijke jaarmarkten/braderieën vallen niet onder 

de regeling, omdat daarbij geen sprake is van toegang 

tegen betaling (betaling door bijvoorbeeld standhouders 

voor de huur van een stand wordt niet beschouwd als 

toegangsgeld).

Vrij toegankelijke jaarmarkten/braderieën vallen niet onder 

de regeling, omdat daarbij geen sprake is van toegang 

tegen betaling (betaling door bijvoorbeeld standhouders 

voor de huur van een stand wordt niet beschouwd als 

toegangsgeld).

✔ ✔ ✔ Geen kaartverkoop voor het geheel.

Geen cultureel evenement.

Geen kaartverkoop voor het geheel.

Geen cultureel evenement.

Geen kaartverkoop voor het geheel.

Geen cultureel evenement.

Studentenfeest ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Hangt van feitelijke kenmerken af meestal niet: waarschijnlijk geen professionele 

organisatie

Hangt van feitelijke kenmerken af meestal niet: 

waarschijnlijk geen professionele organisatie

Hangt van feitelijke kenmerken af meestal niet: 

waarschijnlijk geen professionele organisatie

hangt van definitieve tekst regeling af hangt van definitieve tekst regeling af hangt van definitieve tekst regeling af Hangt van feitelijke kenmerken af Hangt van feitelijke kenmerken af Hangt van feitelijke kenmerken af

Vrijwilligersfeest, professioneel verzorgd ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Geen professionele organisatie Geen professionele organisatie Geen professionele organisatie hangt van definitieve tekst regeling af hangt van definitieve tekst regeling af hangt van definitieve tekst regeling af Geen professionele organisatie Geen professionele organisatie Geen professionele organisatie

Vrijwilligersfeest, geheel door vrijwilligers verzorgd Geen professionele organisatie Geen professionele organisatie Geen professionele organisatie hangt van definitieve tekst regeling af hangt van definitieve tekst regeling af hangt van definitieve tekst regeling af Geen professionele organisatie Geen professionele organisatie Geen professionele organisatie
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