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CORONA-INFO
UPDATE CORONAMAATREGELEN
De geldende coronamaatregelen in de sportsector blijven van kracht tot minimum 15 januari 2021.
Vanaf 1/12/2020 geldt er voor personen vanaf 13 jaar wel een kleine versoepeling. Voor hen kunnen terug
trainingen in georganiseerd verband doorgaan op voorwaarde dat:
•
•
•

ze buiten (of in een zwembad) doorgaan
ze georganiseerd zijn door een club of vereniging
met maximum 4 personen, waaronder een meerderjarige trainer of begeleider, wordt getraind.

We herinneren je er graag aan dat er ook in niet-georganiseerd verband outdoor gesport mag worden in
groepjes van maximum 4 personen mits de 1,5m afstand gegarandeerd wordt.
(Opgelet: lokaal kunnen er strengere maatregelen gelden)
We moedigen iedereen sterk aan om in beweging te blijven en regelmatig buiten te gaan wandelen, fietsen,
lopen, …. Weet dat alle Sporta-leden automatisch 24u/24u verzekerd zijn voor de 7 gezondheidssporten
(wandelen, fietsen, joggen, fitnessen, rolschaatsen, aan yoga doen en zwemmen).
Lees alle huidige maatregelen in de sport na op www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona/

VERVOLG SPORTA-VOLLEYBALCOMPETITIE
Zoals in WM13 aangekondigd, wordt de bekercompetitie geannuleerd en de reguliere competitie
geneutraliseerd. Gezien de huidige maatregelen tot minimum 15 januari van kracht blijven, kunnen al zeker
tot dan geen wedstrijden doorgaan.
Van zodra we een beter zicht hebben op wanneer er opnieuw volleybalwedstrijden toegelaten zijn, zullen
we jullie vragen om ons te laten weten welke ploegen opnieuw willen starten.
De wedstrijden tussen deze ploegen zullen doorgaan volgens de huidige kalender.
Eventueel kunnen er extra wedstrijden in onderling overleg georganiseerd worden en kunnen de
wedstrijden die nog ‘zonder datum’ staan nog gepland worden.
De wedstrijden van de ploegen die niet meer willen spelen, worden geschrapt.
Verdere concrete info volgt nog van zodra de herstart van de wedstrijden in zicht komt.

TEGEMOETKOMING
Zoals je reeds in een aparte nieuwsbrief kon lezen, betaalt Sporta 20% van de ledenbijdragen en 80% van de
competitiebijdragen van 2020 terug. Sporta kan je club deze coronakorting aanbieden door een financiële
tussenkomst van het noodfonds sport van de Vlaamse overheid.
Facturen dienen normaal betaald te worden. De boetes in verband met de wedstrijdbladen van KW4 en
KW5 die eerder in de WM verschenen, zullen uitzonderlijk niet verrekend worden. Ook boetes voor te kort
geleverde scheidsrechters in de heenronde worden niet aangerekend.
Op 31/12/20 zal Sporta haar laatste ledenbijdragen van dit jaar factureren en nadien voor elke club de
tegemoetkoming berekenen. In de loop van januari 2021 krijgt je club de coronakorting op haar
clubrekening overgemaakt.

VERDIEN €100 MET JE CLUB
Het wordt onze clubs deze dagen niet makkelijk gemaakt om hun leden aan het sporten te houden en
daarom steken wij onze Sporta-clubs een hart onder de riem!! Werkte jouw club een alternatief corona
aanbod uit deze 2de golf? Dan belonen wij je club misschien wel met een waardebon van 100€ bij
Decathlon Belgium.
! Stuur je kandidatuur in tot 13 december!
Alle info lees je in dit nieuwsbericht.

SPORTA-VOLLEYBALKAMPEN
READY SET GO! Vanaf nu kan je je Sporta-kamp voor 2021 boeken. Je kan
kiezen tussen 180 superkampen, waaronder volleybalkampen in Hoogstraten,
Roeselare en Maaseik voor volleyballers tussen 8 en 20 jaar!
www.sportakampen.be/kamp/volleybal-junior
www.sportakampen.be/kamp/volleybal-knack-roeselare
www.sportakampen.be/kamp/volleybal-greenyard-maaseik

Sporta-leden krijgen €20 korting voor deze kampen met deze kortingscode LD695FD121.
Promoot onze kampen zeker onder je leden. Elke keer dat de kortingscode gebruikt wordt via jouw club,
betaalt Sporta jouw club 13 euro.
Alle info vind je hier!

WM
Aangezien de competitie momenteel stilligt, zal de WM ook de komende weken slechts sporadisch
verschijnen.

