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Deelname aan evenementen op eigen risico 

Zoals veel van onze leden weten is het moeilijk en kostbaar om een organisatie in 
Qatar te registreren.  Het DSA bestuur heeft de verschillende mogelijkheden tot 
registratie onderzocht en geconcludeerd dat een registratie op dit moment niet 
haalbaar is.  Dit betekent dat de DSA geen formele status heeft in Qatar: we zijn een 
(non-profit) community die voor en met elkaar activiteiten organiseren en 
ondernemen.   

Gezien onze status als ‘community’ (en dus niet als geregistreerde organisatie) 
kunnen we ons, het bestuur en andere organiserende vrijwilligers, niet verzekeren 
tegen aansprakelijkheid.  Dit betekent dat deelname aan DSA-activiteiten altijd 
volledig op eigen risico is. Door u op te geven of deel te nemen aan een 
activiteit, aanvaart u dit eigen risico.  

Ieder deelnemend lid is daarnaast zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van 
zichzelf en zijn eventuele kinderen en het naleven van de lokale regelgeving.    

Voor sommige grote activiteiten, zoals de Dutch Night, is een lokale vergunning 
nodig.  Omdat we als DSA niet formeel georganiseerd zijn, wordt deze op naam van 
een van onze organiserende leden aangevraagd.  Dit brengt een extra 
verantwoordelijkheid voor de andere deelnemende leden met zich mee: immers, als 
de voorwaarden voor de vergunning niet worden nageleefd, kan dit nadelige 
gevolgen hebben voor de persoon die de license op zijn naam heeft staan. Dit is in 
het bijzonder het geval bij overtredingen van de leeftijdsgrenzen en alcoholgebruik en 
het niet naleven van de lokale regelgeving. 

Naast dat de regelgeving rondom het verlenen van eerste hulp in Qatar onduidelijk is, 
betekent het niet hebben van een formele status als DSA ook op dit vlak 
terughoudendheid.  Het bestuur heeft daarom besloten voortaan geen EHBO’er bij 
DSA activiteiten aan te stellen. Bij grote evenementen zal er een EHBO-koffer 
aanwezig zijn, waar de leden gebruik van kunnen maken.  In geval van calamiteiten 
dient het alarmnummer (999) gebeld te worden. 

Om bovenstaande redenen zal het bestuur voortaan vaker voor deelname aan een 
activiteit u vragen een formulier met aanvaring van eigen risico te laten 
ondertekenen. 

 


