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Voorlopig geen versoepelingen meer
Naar aanleiding van de toenemende besmettingscijfers worden er in de komende
periode geen verdere versoepelingen doorgevoerd.
Wat dit concreet voor de sportsector betekent en welke bijkomende maatregelen
van toepassing zijn, lees je hieronder.

Veilige sportbeleving
De bestaande richtlijnen die vanaf 1 juli van
toepassing zijn in de sport, blijven onverminderd van
kracht. Even opfrissen? Lees ze na in dit document
(pag. 9 en verder).
De protocollen voor een veilige sportbeoefening
werden verder aangevuld en verduidelijkt. Je vindt deze
terug op https://www.sport.vlaanderen/corona-ensportbeoefening-in-vlaanderen/. De wijzigingen t.o.v. de
vorige versie staan in het geel gemarkeerd.

Meer mondmaskers
Op alle drukke plaatsen zijn vanaf zaterdag 25 juli mondmaskers verplicht.
Ook in jouw club is het dragen van een mondmasker mogelijks aangewezen. Zijn
er situaties waarin mensen uit verschillende bubbels nauwer in contact komen? Dan
raden we het gebruik van een mondmasker voor +12-jarigen zeker aan, behalve:
als je aan het sporten bent
als je aan een tafel iets eet of drinkt in je clublokaal
Enkele voorbeelden waarin een mondmasker sterk aangewezen is:
Ouders die hun kinderen brengen/halen van de training.
Supporters die langs het veld staan.
Bij verplaatsingen op je club of in je clublokaal
Publiek bij outdoorevenementen
Publiek bij indoorevenementen moet verplicht een mondmasker dragen.

Gebruik deze visual om je leden in te lichten waar het gebruik van een mondmasker op
je club verwacht wordt. Hang ze goed zichtbaar uit.

Download als pdf.

Download als ppt.

Horeca op jouw club
Is er horeca verbonden aan jouw club? Ook daar blijven de geldende richtlijnen van
toepassing. Bovendien zal één iemand per tafel zijn of haar contactgegevens
moeten achterlaten.Tegen zaterdag moet een standaardformulier hiervoor
beschikbaar zijn.
Lees de richtlijnen na op www.heropstarthoreca.be

Toegelaten publiek op evenementen
Het toegelaten aantal bezoekers op evenementen wordt 1 augustus niet
opgetrokken. Dit wil zeggen dat voor evenementen binnen het maximum aantal
bezoekers op 200 blijft, voor evenementen buiten maximum 400.
LET OP: momenteel worden protocollen, richtlijnen en draaiboeken overal bijgewerkt. Mogelijks werden
bovenstaande maximum aantal bezoekers in de documenten nog niet aangepast naar de huidige situatie.

Warme oproep vanuit de Vlaamse Sportfederatie
Vanuit de Vlaamse Sportfederatie willen we ook nog eens uitdrukkelijk alle sporters,
sportclub en sportliefhebbers oproepen om zich te houden aan de geldende
maatregelen. Sport en beweging zijn heel belangrijk, niet alleen voor onze gezondheid
maar ook ons geestelijk en sociaal welzijn. Daarom hebben de verantwoordelijken van
de sportsector er ook op aangedrongen mensen geleidelijk weer meer kansen te geven
om zich sportief uit te leven. Dat proces is nu aan de gang.
We hebben al veel meer sportieve mogelijkheden dan enkele weken geleden, gelukkig
maar. Toch moeten we er samen voor zorgen dat de sportwereld niet de
aansteker van een nieuwe coronapiek wordt. Zolang er geen trefzeker medicijn of
geen vaccin is tegen covid19, zullen we dus voorzichtig moeten blijven.
Daarom vragen we alle sporters, sportclubs, sportbegeleiders en supporters om
de regels te volgen en niet op zoek te gaan naar achterpoortjes of trucs om die regels
te omzeilen. Hoe je ook sport, het belangrijkste is dat thuis blijft als je mogelijke
coronasymptomen hebt en dat je voor, tijdens en na het sporten anderhalve meter
afstand houdt. Ook aan de toeschouwers vragen we de regels van social distancing te
blijven respecteren en de regels rond het dragen van een mondmasker strikt op te
volgen.
Doe dat voor je eigen gezondheid, maar ook voor de gezondheid van je
medesporters en alle andere mensen met wie je in contact komt. Sporten is
inderdaad belangrijk, maar niet belangrijk genoeg om mensenlevens te riskeren. Het
zou zonde zijn mocht de sport aan de basis liggen van een nieuwe opstoot! Laten we
er dus samen voor zorgen dat we kunnen blijven sporten en/of genieten van de
sport en dit op een veilige manier!
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