
De volgende punten zijn van toepassing op alle evenementen die onder de banier van 
Divergence Point draaien. Deel 1 geldt voor evenementenorganisatie, Deel 2 geldt voor 
deelnemers. Evenementorganisatoren tellen ook als deelnemers van Divergence Point.

Deel 1 - Evenementenorganisatie

Artikel 1 - Verplichtingen evenement
1. Evenementen zijn verplicht zich te houden aan de Nederlandse wetgeving, zorg te 

dragen dat de wet gevolgd wordt door deelnemers te informeren en direct ingrijpen 
waar nodig, en melding te maken bij de juiste instanties indien de wet gebroken is. 
Na enige incident waarbij de wet gebroken is, moet er, na afwikkeling van de meest 
urgente zaken, zo snel mogelijk melding gemaakt worden bij het bestuur van 
Divergence Point.

2. Evenementen zijn daardoor ook expliciet verplicht om te zorgen dat hun evenement 
zelf de nodige veiligheid, voorbereiding, vrijwaringen en certificaten hebben. Dit 
betreft bijvoorbeeld, maar is niet beperkt tot, brandveiligheid, medische hulpverlening 
(met hulpverlener en medische hulpmiddelen) en catering certificaten voor voedsel 
en (mogelijk) alcohol.

3. Evenementen zijn verplicht om te zorgen dat alle LARP wapens gebruikt op het 
evenement gecontroleerd worden en veilig zijn. Ze zijn ook verplicht iemand aan te 
stellen als eindverantwoordelijke voor alle LARP wapens, welke verplicht zijn om 
verstand te hebben van LARP wapens en hun veiligheid.

4. Evenementen zijn verplicht bewijs aan te leveren van certificatie aan het Divergence 
Point bestuur en aan te geven wie er op het gebied van veiligheid en hulpverlening 
eindverantwoordelijk is op het evenement.

5. Evenementen dienen een drugs- en alcoholbeleid af te spreken met Divergence 
Point en dit helder te communiceren met hun deelnemers. Er wordt standaard 
uitgegaan van geen enkele vorm van drugs of alcohol op evenementen van 
Divergence Point, tenzij er medische gronden zijn voor gebruik en/of specifiek een 
ander alcohol- of drugsbeleid wordt afgesproken. Hierin is het beleid van het 
evenementterrein altijd leidend. Hard drugs, van welke aard dan ook, worden nooit 
toegestaan op Divergence Point evenementen.

6. Evenementen zijn verplicht om officiële communicatiemethoden af te spreken met 
het Divergence Point team. Dit gaat bijvoorbeeld voor het aanstellen van een 
contactpersoon in elk team en welk medium gebruikt wordt voor eventueel overleg. 
Beide partijen zijn vrij om afspraken of meldingen te maken buiten dit medium of door 
iemand anders als het contactpersoon, maar meldingen zijn dan niet officieel en 
afspraken niet bindend.

7. Evenementen zijn verplicht jaarlijks een jaarbegroting in te dienen voor hun 
evenement bij het bestuur van Divergence Point minimaal een maand voor het 
eerste evenement van het jaar en uiterlijk voor februari van het jaar waarvoor de 
begroting geldt. Evenementen mogen enkel draaien mits de begroting goedgekeurd 
is door een meerderheid van het bestuur. Uitzonderingen op de deadline mogen 
worden aangevraagd en worden toegekend indien goedgekeurd door een 
meerderheid van het bestuur.

8. Evenementen dienen duidelijk en communicatief te zijn wat betreft hun plannen om 



onder Divergence Point te blijven draaien. Ontbinding van samenwerking is altijd 
mogelijk op elke termijn in goed overleg tussen de evenementenorganisatie en het 
Divergence Point bestuur, tenzij er geen bevredigende compromis gevonden kan 
worden.

9. Evenementen mogen niemand toelaten op hun evenementen die om wat voor reden 
dan ook permanent verwijderd is door het bestuur van Divergence Point van haar 
evenementen.

10. Evenementen zijn verplicht een zo veilig mogelijke omgeving te creëren voor haar 
deelnemers.

11. Evenementen zijn verplicht waarschuwingen te geven bij zorgen over de financiële 
haalbaarheid van hun evenement. Ze dienen open en transparant te zijn over hoe ze 
dit in de toekomst gaan oplossen, dan wel hulp te vragen aan het Divergence Point 
bestuur.

12. Evenementen zijn verplicht rekening te houden met andere evenementen van 
Divergence Point in hun planning. Indien er geen andere opties zijn, mogen 
evenementen gewoon gelijktijdig gedraaid worden, maar er dient voorkeur gegeven 
te worden aan opties die niet gelijktijdig vallen en het liefst ook niet in de week voor 
of na een ander Divergence Point evenement.

Artikel 2 - Verplichtingen Divergence Point
1. Divergence Point is verplicht binnen een maand reactie te geven op ingediende 

begrotingen en duidelijke feedback te geven waarom een begroting is afgekeurd, 
mocht dit gebeuren.

2. Divergence Point is verplicht om officiële communicatiemethoden af te spreken met 
de evenementenorganisatie. Dit gaat bijvoorbeeld voor het aanstellen van een 
contactpersoon in elk team en welk medium gebruikt wordt voor eventueel overleg. 
Beide partijen zijn vrij om afspraken of meldingen te maken buiten dit medium of door 
iemand anders als het contactpersoon, maar meldingen zijn dan niet officieel en 
afspraken niet bindend.

3. Divergence Point dient duidelijk en communicatief te zijn wat betreft haar plannen om 
het evenement onder Divergence Point te laten draaien. Ontbinding van 
samenwerking is altijd mogelijk op elke termijn in goed overleg tussen de 
evenementenorganisatie en het Divergence Point bestuur, tenzij er geen 
bevredigende compromis gevonden kan worden.

4. Divergence Point is verplicht om veranderingen aan het HR door te geven aan alle 
evenementen die onder Divergence Point draaien. Indien evenementen niet akkoord 
gaan met het nieuwe HR, hebben zij de mogelijkheid hun evenementen onder het 
oude HR te draaien tot het moment dat samenwerkingen tussen Divergence Point en 
het evenement wordt ontbonden.

5. Divergence Point is verplicht binnen twee weken na verzoek van 
evenementenorganisatie haar volledige financiële status te overleggen met de 
organisatie, indien er gegronde reden is voor zorgen omtrent deze financiële status. 
Dit betreft de huidige balans op rekeningen, jaarbegrotingen van alle evenementen, 
de staat van het volgen van die begrotingen en een geanonimiseerd overzicht van 
status van inschrijvingen van andere evenementen. Divergence Point zal elk jaar het 
financiële jaarverslag overleggen aan haar evenementen.

6. Divergence Point is verplicht om waarschuwing te geven bij financiële zorgen of 



nood, en open en transparant te zijn over hoe ze dit in toekomst gaan oplossen.

Artikel 3 - Procedures
1. Indien Divergence Point of een evenement de samenwerking tussen de twee wil 

ontbinden en er geen passende compromis wordt gevonden, mag elk van deze 
partijen de standaard ontbinding inzetten. In dit geval worden alle geplande 
evenementen onder de laatst goedgekeurde jaarbegroting nog gedraaid en wordt 
aan het einde van het jaar de samenwerking officieel ontbonden. Er kunnen geen 
nieuwe evenementen worden gepland en er worden geen aanpassingen aan de 
begroting gedaan worden tenzij beide partijen akkoord gaan tot de nieuwe situatie.

2. Indien duidelijk aangetoond kan worden dat Divergence Point of het evenement zich 
duidelijk niet aan één van de regels hebben gehouden in dit HR, kan er overgegaan 
worden tot onmiddellijke ontbinding door elk van deze partijen. Dit betekend dat alle 
evenementen die nog geplant staan onmiddellijk worden afgelast en dat 
openstaande rekeningen van beide kanten zo snel mogelijk betaald worden. 
Evenementen op deze manier afgelast, worden afgezegd door degene die de 
afspraken in het HR heeft gebroken.

3. Indien het organisatieteam uit elkaar valt en meerdere groepen of personen door 
willen gaan met het evenement onder Divergence Point, dienen alle personen in het 
team om tafel te gaan zitten met het Divergence Point bestuur om een compromis te 
bereiken waar iedereen mee akkoord gaat. Indien er geen compromis bereikt wordt, 
wordt er overgegaan tot een onmiddellijke ontbinding van de samenwerking tussen 
Divergence Point en de evenementenorganisatie. Dit betekend dat alle evenementen 
die nog gepland staan onmiddellijk worden afgelast en dat openstaande rekeningen 
van beide kanten zo snel mogelijk betaald worden. Evenementen op deze manier 
afgelast, worden afgezegd door de evenementenorganisatie.

4. Indien de goedgekeurde jaarbegroting niet blijkt te werken voor Divergence Point of 
het evenement, mogen onderhandelingen gedaan worden om de jaarbegroting van 
dat evenement bij te stellen en indien beide partijen akkoord gaan zal de nieuwe 
jaarbegroting aangehouden worden.

5. Indien een evenement niet gedraaid kan worden vanwege wat voor reden dan ook, 
zij het bijvoorbeeld financieel, ziekte in het team of problemen met het terrein, kan 
het door elke partij worden afgezegd of verplaatst worden. Communicatie naar 
deelnemers dient geregeld te worden door degene die deze procedure in gang heeft  
gezet, al mogen zij natuurlijk vragen of het andere team het doet. Indien er na het 
terugbetalen van deelnemers en het afzeggen van terreinen nog open financiën 
blijken te zijn, valt de last van het vereffenen van deze rekeningen op de schouders 
van degene die deze procedure in gang heeft gezet, tenzij specifiek anders wordt 
afgesproken.

Artikel 4 - Autonomiteit evenementen
1. Alles wat niet genoemd is in voorgaande punten is volledig aan het evenement zelf. 

Divergence Point neemt enkel een adviserende rol aan. Dit gaat bijvoorbeeld over, 
maar is niet gelimiteerd tot, de samenstelling van het team of het voedsel wat 
geserveerd wordt op de evenementen.

2. Alle setting informatie en creatieve beslissingen blijven het eigendom van het 



organiserend team.

Deel 2 - Deelnemers

Artikel 1 - Verplichtingen deelnemers
1. Deelnemers van Divergence Point evenementen zijn verplicht zich aan de 

Nederlandse wetgeving te houden en dienen bij overtreding van de wet dit te melden 
bij de organisatie van het evenement.

2. Door deel te nemen aan een Divergence Point evenement gaat een deelnemer 
akkoord dat LARP een risicosport is en dat verwondingen voor eigen risico zijn. Wel 
wordt er voor een zo veilig mogelijke omgeving gezorgt.

3. Deelnemers van Divergence Point evenement zijn zelf verantwoordelijk voor schade 
die zij berokkenen aan personen of eigendommen, privé, dan wel van de 
evenementenorganisatie, dan wel het Divergence Point bestuur. Deelnemers zullen 
hun best doen om schade te voorkomen en eventuele schade aan andermans 
eigendommen te vergoeden.

4. Deelnemers van Divergence Point evenementen zijn verantwoordelijk voor een 
algemene veilige omgeving. Dit betekent dat er geen buitenspelse discriminatie 
getolereerd wordt, of het nu gaat om discriminatie op geslacht, huidskleur, andere 
fysieke kenmerken, geloof, seksuele voorkeur of een ander kenmerk. Daarnaast 
letten ze op veiligheid van eventuele gevechten, brandveiligheid en andere situaties 
die mogelijk tot mentale of fysieke schade kunnen leiden. Van deelnemers wordt 
verwacht dat ze minstens een melding maken bij de evenementenorganisatie indien 
iets of iemand de veiligheid van deelnemers in gevaar brengt.

5. Deelnemers van Divergence Point evenementen zijn verplicht instructies, wat betreft 
veiligheid, door het Divergence Point bestuur, de evenementenorganisatie of 
medische hulpverleners op te volgen.

6. Deelnemers van Divergence Point evenement zijn verplicht om alle LARP wapens 
welke zij (willen) gebruiken op het evenement te laten keuren door een persoon 
aangewezen door de evenementenorganisatie. Ze zijn ook verplicht om de veiligheid 
van hun wapen constant zelf in de gaten te houden, zoals het controleren van pijlen 
voor en na elk schot, slijtage en mogelijke breuken.

7. Deelnemers van Divergence Point evenementen zijn verplicht het drugs- en 
alcoholbeleid van het evenement wat zij bezoeken na te volgen.

8. Deelnemers van Divergence Point evenementen zijn verplicht de spelregels van het 
evenement en binnenspelse instructies van de evenementenorganisatie op te 
volgen.

Artikel 2 - Verplichtingen Divergence Point
1. Divergence Point zal alle evenementenorganisaties verplichten, en zal ook zelf 

bijdragen aan, een veilige omgeving voor haar evenementen te creëren.
2. Divergence Point neemt verantwoordelijkheid voor alle incidenten die door duidelijke 

nalatigheid van haar kant voorkomen.
3. Divergence point zal altijd werken conform de wetgeving AVG en zal bij breuk van 

persoonsgegevens de juiste wettelijke stappen ondernemen. Dit betekend onder 



anderen dat gegevens opgegeven bij inschrijvingen enkel gezien zullen worden door 
zij voor wie dit absoluut noodzakelijk is voor de dienstverlening. Ook worden alle 
persoonlijke gegevens gewist indien er drie jaar geen deelname is aan Divergence 
Point evenementen. De enige uitzondering op dit laatste, is dat binnenspelse 
informatie eigendom blijft van het evenement en daarom niet gewist zal worden, al 
zal de persoon erachter wel geanonimiseerd worden. Indien een persoon verzoekt 
om eerder uit het systeem verwijderd te worden, zal dit op dezelfde manier gedaan 
worden.

Artikel 3 - Procedures
1. Indien een persoon zich wil uitschrijven van een Divergence Point evenementen is dit 

natuurlijk mogelijk. De volgende procedure zal gelden, tenzij er specifiek een andere 
procedure wordt aangegeven door het evenement zelf: Uitschrijving vindt plaats door 
een email te sturen naar penningmeester@divergencepoint.com en de 
evenementenorganisatie op de hoogte te stellen. Tot op een maand voor het 
evenement wordt volledige restitutie gedaan van het inschrijfbedrag. Indien er binnen 
een maand voor het evenement opgezegd wordt, wordt het inschrijfbedrag ook 
teruggestort, maar wordt het bedrag verminderd met eventueel al gemaakte kosten 
ten aanzien van de deelnemer. Het Divergence Point bestuur heeft de bevoegdheid 
deze mindering te beperken of zelfs te ontzien, indien zij van mening is dat er sprake 
is van overmacht of schrijnende omstandigheden. Dit is echter altijd een keus van 
het bestuur en er wordt geen verplichting aangegaan tot toekomstige ontzeggingen 
door eerder gemaakte keuzes. Indien een persoon nog niet betaald heeft en er zijn 
wel kosten gemaakt ten aanzien van deze persoon, zijn zij alsnog verplicht deze 
kosten te betalen aan Divergence Point.

2. Indien een evenement afgezegd wordt, worden deelnemers per brief of e-mail op de 
hoogte gesteld en vindt restitutie plaats van het inschrijfbedrag, eventueel in 
mindering gebracht van reeds afgenomen diensten.

3. Indien een persoon nalatigheid vertoont in het navolgen van het HR van Divergence 
Point, mag de evenementenorganisatie of het Divergence Point bestuur deze 
persoon van het evenement verwijderen, zonder restitutie van deelnemersgeld. 
Indien er sprake is van grove nalatigheid, kan het Divergence Point bestuur ook 
beslissen dat toegang tot toekomstige evenementen ontzegt wordt. Dit zal naast 
persoonlijk, ook schriftelijk of per e-mail, meegedeeld worden aan de persoon.

4. Divergence Point biedt een veilige plek aan voor de opslag van foto’s van haar 
evenementen waar alleen deelnemers bij kunnen. Alle fotografen mogen hun foto’s 
aanbieden aan het Divergence Point Bestuur om hier op te zetten. Alle foto’s die 
geplaatst worden onder vermelding van de fotograaf indien zo gewenst. Naast het 
aanbieden van deze omgeving, gaat Divergence Point uit van de Nederlandse 
wetgeving wat betreft auteursrecht en portretrecht. Daarbij wordt bij inschrijving aan 
alle deelnemers gevraagd wat hun voorkeur is wat betreft delen van hun foto’s online 
en op social media. Vooraf aan het evenement mogen alle fotografen de lijst met 
deze informatie opvragen bij het Divergence Point Bestuur. De fotografen worden 
geacht zich aan deze voorkeuren te houden.
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