
 
 
Goedemiddag, 
 
Tijd voor een update m.b.t. Corona. We hebben namelijk goed nieuws! 
 
We hebben contact gehad met de Brabanthallen en zij hebben ons toegezegd extra ruimte ter 
beschikking te stellen, indien de Coronamaatregelen in november nog steeds van kracht zijn. Grote 
evenementen zullen ongetwijfeld tegen die tijd nog niet doorgaan, waardoor zij ruimte over hebben. 
Zij willen daarom de middelgrote evenementen, zoals die van ons, extra ondersteunen. Concreet: we 
hebben Hal 6 (de hal waar we het evenement in 2018 hebben gehouden) er gratis bij gekregen! 
 
Dat houdt in dat we nu ongeveer twee keer zoveel ruimte hebben om het evenement in te 
organiseren. Hierdoor kunnen we dus ook alle onderdelen (stands, kramen, workshops, 
demonstraties, lezingen, modeshows en theater) laten plaatsvinden én aan alle eisen voldoen, incl. 
horeca. 
 
Daarnaast kunnen er door de extra ruimte twee keer zoveel bezoekers tegelijk naar binnen, 
waardoor we de normale openingstijden kunnen aanhouden en de dag bijv. max. in twee 
tijdsvlakken kunnen verdelen. Maar dat wordt pas t.z.t. definitief besloten aan de hand van de regels 
die dan gelden.   
 
Wij kunnen ons voorstellen dat jullie nu al aan het bedenken zijn hoe jullie de verkoopruimte zo 
kunnen inrichten dat het veilig is voor zowel jezelf als voor de bezoekers. Wij zijn er voorstander van 
dat de stands en kramen zo geplaatst en ingericht worden, dat de 1,5 meter gewaarborgd is, maar 
dat er geen plexiglas o.i.d. nodig is. Wij zijn van mening dat dat een zeer positieve uitwerking zal 
hebben op het persoonlijke contact, de sfeer en de totaalbeleving van de bezoekers (en deelnemers). 
 
Omdat we nu zoveel extra ruimte tot onze beschikking hebben, kunnen we jullie gratis extra ruimte 
(vloeroppervlak) aanbieden, mits dat noodzakelijk is om de stand veilig in te richten of bijvoorbeeld 
om toch workshops en/of demonstraties te kunnen geven. Echter, wij kunnen het ons helaas niet 
veroorloven om de kosten van eventuele extra standwanden en/of tafels voor onze rekening te 
nemen, om bijvoorbeeld de stand een meter dieper te maken en de afstand tussen deelnemer en 
bezoeker te vergroten. De extra standwanden willen we wel met korting aanbieden voor € 20,00 per 
meter, excl. btw. Kosten van extra inrichting blijven hetzelfde. 
  
Ik zou graag alvast een inventarisatie willen maken van de deelnemers die hiervan gebruik willen 
maken. Graag ontvang ik daarbij ook een schets van je plan m.b.t. de inrichting, zodat wij hierover 
mee kunnen denken. Daarnaast is het fijn om alvast te weten of je nog steeds workshops en/of 
demonstraties wilt geven, als je dit hebt gereserveerd ten tijde van je inschrijving, of dat je daar nu 
liever vanaf ziet. Ik maak n.a.v. die informatie 2 plattegronden: 1 in geval van gebruik van 2 hallen en 
1 in geval van gebruik van 1 hal, zie volgende punt. 



  
Want uiteraard is het nog steeds afwachten hoe we er in november voorstaan. Wat ons betreft zijn 
er 3 scenario’s denkbaar:  
1. We zetten het evenement op en spreiden het uit over twee hallen.  
2. Alles is weer normaal en we kunnen hetzelfde doen qua opzet als vorig jaar, in 1 hal (Hal 7). 
3. Er breekt een nieuwe golf uit waardoor het alsnog afgelast moet worden. In dat geval schuiven we 
alles door naar volgend jaar. 
  
Als het evenement doorgaat, maar je wilt toch afzeggen vanwege Corona en gezondheidsrisico’s, 
hebben we de regeling ingesteld dat je kosteloos kunt doorschuiven naar volgend jaar. Er komen dan 
voor het volgend jaar alleen wat extra kosten bij wegens de (normale) jaarlijkse prijsstijgingen. Als je 
de reservering definitief annuleert, dan gelden de annuleringsvoorwaarden, zoals beschreven staan 
in de Algemene Voorwaarden. 
 
Kort na het versturen van de vorige Coronamail hebben wij een volledig protocol ontvangen van 
Eventplatform, waarin alle voorwaarden m.b.t. het veilig organiseren van beurzen zijn opgenomen. 
Dat is fijn, want dit bevestigde alles wat we zelf al hadden bedacht, aangevuld met een gedetailleerd 
stappenplan. Dit kunnen we punt voor punt aflopen en ervoor zorgen dat het precies zo in orde 
komt. 
 
Naar aanleiding van bovenstaande ontwikkelingen zijn wij er praktisch zeker van dat het evenement 
doorgaat! Daarom willen we jullie vragen om het festival weer actief te gaan promoten (website, 
social media, nieuwsbrieven e.d.), waarbij het benadrukken van de veiligheid natuurlijk een 
belangrijk punt is. Maar ook dat we er als organisatie alles aan doen om de beleving en sfeer te 
optimaliseren. Met het uitstralen van ons gezamenlijke enthousiasme kunnen we denk ik een hoop 
bereiken bij ons publiek! Deze week stuur ik ook meteen de flyers toe (tenzij ik bericht krijg dat je er 
nog voldoende hebt). 
 
Tot slot: vorige week heeft TxP ter promotie een interview afgenomen over hoe wij de afgelopen tijd 
hebben ervaren en de toekomst zien van het festival. Dit is online terug te vinden via 
https://www.textielplus.nl/artikelen/update-het-textiel-plus-festival-2020-in-tijden-van-corona/ en 
verstuurd via nieuwsbrieven. Misschien voor jullie ook leuk om te delen… 
 
Tot zover. Neem gerust contact op als er vragen zijn of als er behoefte is aan overleg. 
 
 Wij wensen jullie een hele fijne dag!! 
 
 Met vriendelijke groet, 
 
  
Anouk Zoer 
Terwisse Producties 
+31 6 28 72 86 77 
anouk@terwisse.nl 
https://textielplusfestival.nl 


