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1. Inleiding
Deze memo geeft het advies aan ODB om n.a.v. Covid-19 crisis het ODB Event
2020 af te gelasten.
2. Advies afgelasten ODB Event
Het ODB Algemeen heeft in 2019 besloten tot het organiseren van een ODB Event
in 2020. De voorbereidingsgroep heeft de voorbereidingen getroffen, een
programma gemaakt en de datum (2 april 2020) extern gecommuniceerd. Naar
aanleiding van de coronacrisis is besloten de reservering van de locatie te
annuleren en is het ODB Event, met behoud van programma, verzet naar 3
december 2020. Dit is ook extern gecommuniceerd.
Volgens de huidige stand van zaken is gezien de corona maatregelen en de RIVM
richtlijnen de capaciteit van de locatie van de grootste zaal van de Erasmus
Universiteit beperkt tot maximaal 125 personen in plaats van de beoogde en
ingecalculeerde 200 personen. Ook moeten de deelnemers en sprekers tijdens het
Event afstand van elkaar houden waardoor het netwerken in grote mate beperkt
wordt. Al met al komt dit de kwaliteit van het ODB Event niet ten goede en verder
komen de kosten onder druk te staan. Mede op basis hiervan hebben bij het ODB
Actueel van 10 juni de ODB-leden unaniem geconcludeerd dat het beter is om het
ODB Event dit keer niet door te laten gaan. En om deelnemers en sprekers
helderheid te geven door er binnenkort een besluit over te nemen.
Gezien het voorgaande adviseert de voorbereidingsgroep het ODB om te besluiten
het ODB Event 2020 niet door te laten gaan.
3. Vraag aan ODB
ODB wordt gevraagd overeenkomstig het advies het besluit te nemen het ODB
Event 2020 niet door te laten gaan.

Pagina 1 van 1

