
  
CORONAVIRUS (COVID-19) 

UPDATE 14-10-2020 
 

Helaas nemen de besmettingen met het coronavirus (COVID-19) weer toe. Dit is zorgelijk. 

Het kabinet heeft dan ook gedurende de persconferentie op 13 oktober jl. een corona-

routekaart geïntroduceerd en afgekondigd de maatregelen - ingaande 14 oktober 

aanstaande om 22.00 uur - in de strijd tegen het coronavirus opnieuw aan te scherpen. Voor 

Passion With Flow was het een spannende avond echter is er goed nieuws te melden!  

Maatregelen op een rij 

Er kwam gedurende de persconferentie veel op ons ons af. Zo is onder andere besloten dat 

eet- en drinkgelegenheden dienen te sluiten, groepsgrootte en het sporten in teamverband 

aan banden wordt gelegd, winkels in de detailhandel de deuren gaan sluiten om 20.00 uur, 

er een verbod gaat gelden op de verkoop van alcohol na 20.00 uur, thuiswerken de norm 

wordt, evenementen verboden worden, reserveringen per tijdvak bij doorstroomlocaties als 

bibliotheken, musea, e.d. verplicht wordt en het dragen van mondneusmasker - zodra dit 

juridisch geregeld is - verplicht wordt in de openbare ruimte.  

Dans als uitzondering 

Op de corona-routekaart die het kabinet heeft geïntroduceerd evenals op de website van de 

Rijksoverheid waarop de maatregelen worden gespecificeerd, staat dat dansen onder 

kunst valt en hiermede het kabinet dans als uitzondering heeft gesteld op de nieuwe 

maatregelen: 

"Bij bepaalde activiteiten is contact noodzakelijk en geldt de 1,5 meter afstand alleen voor 

zover dat mogelijk is. Het gaat om bijvoorbeeld acteurs en dansers (zowel professionals als 

amateurkunstbeoefenaars) en "als uitzondering gelden personen die theater, dans, muziek in 

de vorm van culturele uiting of als sport beoefenen."  

Dit betekent dat dansscholen open mogen blijven en dat onze danscursussen conform de 

nieuwe maatregelen onveranderd doorgang vinden. Passion With Flow is ontzettend blij met 

dit nieuws!  

 

Protocol 

Uiteraard houden wij ons aan de wel geldende maatregelen. Zo mag er met maximaal 30 

mensen lesgegeven worden. Tevens hanteert Passion With Flow een protocol om zo de 

verspreiding van het coronavirus te beperken. Wij vragen de cursist om dit protocol 

aandachtig door te lezen via www.passionwithflow.nl/coronavirus. Het protocol hangt tevens 

door de dansschool.  

Namens het gehele team van PWF: graag tot ziens bij jouw cursus! 


