De heropstart van jouw sportclub tijdens de coronacrisis
15 MEI 2020

Versoepelingen in sportbeoefening
Eerder deze week kondigde de Nationale Veiligheidsraad enkele verdere
versoepelingen aan. Deze fase 2 gaat in vanaf maandag 18 mei. Wat
dit concreet inhoudt voor de georganiseerde sportbeoefening lees je
hieronder!

Wat is toegelaten vanaf 18 mei?
Reguliere sportclubs kunnen hun groepstrainingen en lessen hervatten
en dit onder volgende voorwaarden:
De sportactiviteit gaat door in open lucht.
Er is tijdens het sporten geen fysiek contact en er wordt een afstand
van 1,5m tussen elke persoon bewaard.
De groep mag niet groter zijn dan 20 personen.
En enkel in aanwezigheid van een trainer, coach of
meerderjarige toezichter.
Sportclubs mogen alleen heropenen als alle veiligheidsmaatregelen

worden genomen om de veiligheid van de sporters te waarborgen.
Daarnaast zullen sportevenementen al zeker verboden zijn tot 30 juni. Ook
voor de zomerkampen is het nog wachten op meer nieuws.

Richtlijnen voor jou samengevat
VOOR JE CLUB
Raadpleeg een handig overzicht van welke zaken
voor jouw club van toepassing kunnen zijn.
>> download richtlijnen voor clubs

VOOR JE SPORTERS
Raadpleeg een handig overzicht van de zaken
die voor jouw sporters van toepassing zijn en
deel ze via de communicatiekanalen van je club.
>> download richtlijnen voor sporters

Meer duidelijkheid nodig?
We werken momenteel verder aan aangepaste en uitgebreidere
richtlijnen voor onze Sporta-clubs en -sporters. Deze zullen,
samen met richtlijnen voor trainers/lesgevers, begin volgende week
verstuurd worden.
Ook Sport Vlaanderen en de Vlaamse Sportfederatie werken
momenteel aan heldere gedragscodes en protocollen voor
clubs/sporters.
Hou onderstaande website de komende dagen zeker in de
gaten!

https://www.vlaamsesportfederatie.be/coronavirus

Heropstart voor jouw club nog niet mogelijk?

Toch hoef je niet te balen en machteloos toe te kijken: hou je leden en
clubwerking actief met een virtuele uitdaging! Organiseer een sportieve
uitdaging in je club waarmee leden zich virtueel met elkaar kunnen
meten zonder elkaar fysiek te zien.
Je bereikt je leden op een originele en innovatieve manier en houdt ze
tegelijk op een leuke manier betrokken bij je club. Daarnaast
ondersteunt Sporta je met de praktische organisatie via online
software. Win-win-win!

Hoe organiseer je een virtuele uitdaging

En verder?
1. Vóór 8 juni worden geen verdere versoepelingen van de
maatregelen verwacht.
2. De meest recente versie van de richtlijnen voor de opstart van
Sporta-clubs tijdens de coronacrisis en de bijhorende visuals zullen begin
volgende week verschijnen op:

www.sportafederatie.be/corona
3. Alle relevante info voor de sportsector werd door de Vlaamse
Sportfederatie i.s.m. Sport Vlaanderen gebundeld op:

www.dynamoproject.be/coronavirus
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