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Algemeen: 

 Sporters en bezoekers dienen zowel door de toezichters als door de sportclubs 

gesensibiliseerd te worden over algemene, inmiddels goedgekende, afstands- en 

hygiënemaatregelen in de sporthal 

 Elke sportclub moet de corona- protocollen (trainingen, wedstrijden en evenementen)  van 

hun eigen sportfederatie stipt volgen 

 Er geldt nog steeds een algemene  mondmaskerplicht in de sporthal, behalve tijdens het 

sporten en tijdens het zittend consumeren in het sportcafé 

 De sportclub voorziet bij de groepsindeling ongeveer  30m² per deelnemer bij sporten waar 

de afstand van anderhalve meter niet gewaarborgd kan blijven 

  De sportclub voorziet bij de groepsindeling ongeveer  10m² per deelnemer bij sporten 

waarbij afstand van anderhalve meter gegarandeerd kan worden en geen interactie is tussen 

de sporters 

 Deze  bovenstaande densiteitsregels zijn niet van toepassing op kinderen onder de 12 jaar 

 Er mogen maximum 5 personen tegelijkertijd op een veilige afstand  van elkaar en mét 

mondmasker aan, aanwezig zijn in het vergaderlokaal 

 De tafels en stoelen in het vergaderlokaal dienen vóór elk gebruik ontsmet te worden door 

de gebruikers, waarvoor alle benodigde ontsmettingsproducten ter beschikking wordt 

gesteld zullen worden door het gemeentebestuur 

 De contactgegevens (telefoon of e-mailadres) van 1 bezoeker/deelnemer per gezin moeten 

geregistreerd en 14 dagen bijgehouden worden door de betrokken sportclub 

  Bezoekers die hun contactgegevens weigeren door te geven, dienen vriendelijk verzocht te 

worden de sporthal onmiddellijk te verlaten door de betrokken sportclub en toezichter 

 Sporters en/of toeschouwers die enige ziekteverschijnselen vertonen dienen onmiddellijk de 

toegang tot de sporthal worden ontzegd  door de sportclub en toezichter 

 Maximum 50 sporters kunnen samen in groep trainen met onderling contact, rekening 

houdend met de bovenstaande densiteitsregels 

 Het sportmateriaal dient door de sportclub voor en na elke sportactiviteit ontsmet en 

gereinigd te worden, waarvoor het gemeentebestuur de nodige producten voorziet 

 De inkomhal en de ruimte rond fietsenstalling mag geen verzamelplaats worden.  Vraag 

hierom aan ouders om hun kinderen stipt op tijd op te halen en aan sporters om na de 

training meteen naar huis te vertrekken (m.u.v. bezoekers aan het sportcafé) 

 Ouders blijven bij voorkeur buiten staan wachten om hun kinderen op te halen en dit steeds 

op veilige afstand van elkaar  

 In de toiletten dienen de afstandsregels verder gehandhaafd te blijven 

 Afval wordt bij voorkeur terug meegenomen naar huis en het gebruik van herbruikbare 

flessen wordt gestimuleerd 

 Onze poetsvrouwen reinigen en ontsmetten de ganse accommodatie grondig  elke ochtend 

van maandag t.e.m. vrijdag 

 Onze toezichters nemen extra poetstaken op zich  (ontsmettingsproducten aanvullen, 

vuilnisbakken ledigen, deurklinken ontsmetten, toiletten reinigen…) 

 

 



Kleedkamers en douches: 

 Een vaste sportgroep mag gezamenlijk gebruik maken van een kleedkamer met douche 

 De algemene afstandsregel van 1,5 meter moet gerespecteerd worden bij individuele 

sporters (= geen vaste ploeg) , wat concreet betekent dat er maximum individuele sporters  

terzelfdertijd gebruik kunnen maken van een kleedkamer met douche 

 De kleedkamerbanken moeten steeds vóór het gebruik gereinigd worden door de sporters 

 Het gemeentebestuur voorziet hiervoor in elke kleedkamer een ontsmettingsbox  (bestaande 

uit een flesje handgel, een interieur ontsmettingsspray en  papieren wegwerp doekjes, die in 

een open vuilnisbak gedeponeerd dienen te worden na gebruik)  

 Na elk gebruik van een kleedkamer met douche, staan de toezichters in voor het ontsmetten 

van de deurklinken en doucheknoppen, alsook het aanvullen van de producten uit de 

ontsmettingsbox, alsook het regelmatig ledigen van de vuilnisbakken 

 De kleedkamerverdeling wordt kenbaar gemaakt aan de hand van het digitaal scherm in de 

inkomhal 

Toeschouwers: 

 Sportverenigingen moeten hun eigen toeschouwers, samen met de toezichters, attent 

maken op de algemene corona-richtlijnen in de sporthal (afstand bewaren, handen 

ontsmetten, e.a.) 

 Het dragen van een mondmasker in de sporthal is voor toeschouwers ten allen tijde verplicht 

(m.u.v. zittend consumeren in het sportcafé) 

 Toeschouwers worden geweerd tijdens de trainingen 

 Toeschouwers zijn tijdens wedstrijden zowel zittend als staand toegelaten, mits het 

waarborgen van 1,5 meter afstand (ook op de zittribune) en het dragen van een 

mondmasker 

 Sportverenigingen die gebruik maken van de tribunes staan zelf in voor het reinigen en 

ontsmetten van de tribunes kort vóór het gebruik hiervan door hun publiek 

 Informeer uw publiek voor aanvang van de wedstrijd dat niet-noodzakelijke verplaatsingen 

op de tribunes tijdens wedstrijden vermeden moeten worden 

 Het is de organisator die in regel moet zijn met het protocol ‘Organisatie wedstrijd en 

evenementen’ (en niet de infrastructuurbeheerder) 

 Elke sportclub dient een corona-verantwoordelijke aan te stellen, alsook een corona-

draaiboek op te stellen. Beide dienen kenbaar gemaakt te worden aan de sportdienst. 

 Er wordt aan sportclubs gevraagd het CERM (Covid Event Risk Model) (= plan van aanpak om 

coronaveilig te kunnen sporten) éénmalig in te vullen voor een standaard 

competitiewedstrijd  i.f.v. het waarborgen van een veilige organisatie en dit een week 

voorafgaand aan de eerste wedstrijd aan de sportdienst te bezorgen 

 Voor elke grote wedstrijd (wanneer er veel publiek verwacht wordt, de organisatie van een 

tornooi, e.a.) of evenement is het tijdig invullen en het ter goedkeuring voorleggen van het 

CERM document aan het gemeentebestuur strikt noodzakelijk 

 Registratie van publiek is verplicht en deze informatie moet 14 dagen bijgehouden te worden 

 De densiteitsregels (het maximum aantal aanwezigen per zaal(deel) op basis van de 

oppervlakte), sporters & publiek samen) worden best zoveel mogelijk gerespecteerd  

 Het gemeentebestuur stelt handtellers ter beschikking  aan de sportverenigingen, via de 

toezichters, zodat zij zelf kunnen toezien op de naleving van het maximum aantal 

toeschouwers 


