30 JUNI 2020

Versoepelingen in sportbeoefening
Vanaf 1 juli worden de maatregelen in de sportsector verder versoepeld. Alle
sporten zijn vanaf dan terug toegelaten, wel nog steeds onder bepaalde
voorwaarden. Heel goed nieuws dus! Het was even wachten op het ministrieel besluit
en de bijhorende protocollen maar hieronder zetten we voor jou alles op een rijtje.
Noot: Er wordt dikwijls verwezen naar veiligheidsprotocollen. Deze kan je steeds
raadplegen op https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen/

Wat is toegelaten vanaf 1 juli?
Alle sporten zijn weer toegelaten, ook mét contact, als:
ze in georganiseerd verband plaatsvinden;
ze in een groep van maximum 50 personen plaatsvinden;
er steeds een meerderjarige verantwoordelijke aanwezig is;
je je handen voor en na wast en het gemeenschappelijk sportmateriaal
voor en na het sporten schoonmaakt.
De zwembaden, sauna’s en wellnesscentra kunnen weer open als ze
voldoen aan de veiligheidsprotocollen.
Kleedkamers en douches mogen gebruikt worden zoals in de
veiligheidsprotocollen beschreven wordt.
Publiek mag weer mits het volgen van de veiligheidsprotocollen.
vanaf 1 juli: maximum 200 toeschouwers binnen of 400 toeschouwers
buiten
vanaf 1 augustus: maximum 400 toeschouwers binnen of 800 personen
buiten (op voorwaarde van een gunstige gezondheidssituatie)
Sportkampen zijn opnieuw mogelijk in bubbels tot 50 deelnemers.

Richtlijnen voor jouw club, sporters, trainers, vrijwilligers, ...

Uiteraard zijn er nog steeds gedragscodes en
protocollen van toepassing om de versoepelingen
verantwoord en veilig te laten verlopen. Onze
richtlijnen kregen een update n.a.l.v. de nieuwe
versoepelingen die vanaf 1 juli van kracht zijn. Scroll
door de richtlijnen naar fase 4 (pag. 9 en verder) en vind
per doelgroep uitgewerkte richtlijnen en
gedragscodes.
Deze richtlijnen werden opgemaakt door de sportsector
en helpen je op weg om de versoepelingen correct te
vertalen naar jouw clubwerking!

Bekijk de richtlijnen

Wat met evenementen?
Vanaf 1 juli is het mogelijk om sportevenementen en
wedstrijden (met publiek) te organiseren onder
bepaalde voorwaarden
Voor éénmalige evenementen in de publieke
ruimte zal vanaf 1 juli een online-instrument
(Covid Event Risk Model (CERM)) beschikbaar zijn, dat als referentie zal dienen
voor de lokale overheden bij het verlenen van vergunningen voor deze
evenementen. Er zullen ook duidelijke regels moeten worden toegepast.
Voor reguliere activiteiten die in permanente infrastructuren zoals
bijvoorbeeld tribunes worden georganiseerd, zullen protocollen worden
opgesteld.
Toegelaten publiek: voor evenementen binnen zijn er maximum 200 personen
toegelaten, voor evenementen buiten maximum 400 personen. Op 1 augustus
wordt dat 400 personen binnen en 800 personen buiten als de
gezondheidssituatie het toelaat;

Protocol voor sportevenementen

Financiële steun voor sportclubs via het noodfonds

Corona hakt er bij het Vlaamse verenigingsleven stevig
in. Daarom trekt de Vlaamse regering 87 miljoen euro
uit om de lokale sport-, cultuur- en
jeugdverenigingen te ondersteunen. De middelen
worden verdeeld door de steden en gemeenten. Zij
kunnen vrij kiezen hoe ze de middelen inzetten, maar de
eerste focus zou bij de sportieve verenigingen moeten liggen. Wij raden aan om als
sportclub hiervoor zelf je lokale politieke mandatarissen aan te spreken om de
situatie van je club kenbaar te maken. Voor concrete vragen kan je je lokale sport- of
vrijetijdsdienst contacteren.
Een overzicht van de overige compensatiemaatregelen opgesteld om de sportsector te
ondersteunen vind je hieronder.

Overzicht compensatiemaatregelen

Nog vragen?
Zit je club nog met onduidelijkheden? Hieronder een aantal interessante links met
antwoorden!

Sport Vlaanderen - veelgestelde vragen

Sport Vlaanderen - gedragscodes en protocollen

Vlaamse Sportfederatie - wat moet je weten als sportorganisatie

Sporta - richtlijnen voor Sporta-clubs
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