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Jullie zijn van goudwaarde!
In september start voor vele clubs het nieuwe sportseizoen. Dit jaar
misschien een beetje anders dan jullie gewoon zijn. We moeten je niet
vertellen dat er een heleboel extra zaken zijn waarmee je rekening moet
houden. Kun jij nog volgen of begint het allemaal wat te wegen?
Graag steken we jullie een hart onder de riem.
Door je club draaiende te houden, kunnen
mensen terug gaan sporten. En niet alleen dat:
het sociaal contact, interactie met anderen en
een plezierige uitlaatklep krijgen je sporters er
gratis bij!
Door jouw inzet en gepaste maatregelen kunnen je sporters ook in
deze corona-tijd genieten van sport. Dat is onbetaalbaar en verdient
een pluim!
Daarom: GOED BEZIG!!
Nog even spieken hoe je je club corona-proof kan opstarten? Lees het
in onderstaande leidraad en check de tips in deze nieuwsbrief.

Leidraad voor een verantwoorde heropstart

Informeer je leden
Een duidelijke communicatie naar je leden is van belang, zéker dit jaar. Zo
is er voor je sporters geen twijfel welke maatregelen van toepassing zijn op
jouw club. Hieronder enkele must-say's
- Circulatieplan: waar komen de sporters toe, waar wachten ze, welke
pijlen dienen ze te volgen en welke weg volgen ze terug naar buiten.
- Toeschouwers: zijn ouders/toeschouwers welkom in de zaal? Waar
mogen ze komen, waar zetten ze eventueel hun kind af.
- Praktische info: zijn de kleedkamers/douches open, nemen ze eigen
materiaal mee, waar en wanneer dragen ze een mondmasker.
- Info over de registratieplicht: Moeten sporters zich op voorhand
inschrijven of komen ze gewoon opdagen? Deel mee dat gegevens over
trainingsdeelname worden bijgehouden i.f.v. contactopsporing.
Stem alles op voorhand af met de exploitant van jullie
sportaccommodatie om misverstanden te vermijden.

Doe inspiratie op in de gedragscode voor sporters

Gebruik onze visuals in je sportaccommodatie

Informeer je sportbegeleiders
Zorg ook dat je trainers, lesgevers en
begeleiders weten welke maatregelen en
richtlijnen ze moeten volgen. Stel een Coronaverantwoordelijke aan binnen de club die
duidelijke richtlijnen uitwerkt en een
aanspreekpunt is voor trainers.
Sport Vlaanderen stelde een gedragscode op
voor sportbegeleiders. Gebruik deze als richtlijn
en voeg eventueel clubspeciﬁeke maatregelen
toe.

Financiële steun voor sportclubs
via het noodfonds
De Vlaamse regering trekt 87 miljoen euro uit
om de lokale sport-, cultuur- en
jeugdverenigingen te ondersteunen. De
middelen worden verdeeld door de steden en gemeenten. De meeste
lokale besturen bekijken momenteel op welke manier ze dit kunnen doen
en brengen je wellicht zelf op de hoogte. 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

En wat doet Sporta?
We raden aan om je leden pas aan te
sluiten van zodra je weet dat ze zeker
komen. Zo vermijd je dat je moet betalen
voor een lid dat niet komt.
Zit je in je heraansluiting voor het nieuwe seizoen, maar heb je nog
geen concreet zicht op de opstart van je club, dan is het mogelijk om
de vervaldag van je aansluiting met 1 maand op te schuiven.
Zo kan je de start van je nieuwe seizoen nog even uitstellen. Neem
daarvoor contact op via federatie@sporta.be.
Het is jammer genoeg niet mogelijk om compensaties te geven
op lidgelden of competitiebijdrages van aangesloten leden.
De ledenbijdrages gelden telkens tot aan de eerstvolgende vervaldag
en zijn ondeelbaar. Daarnaast zijn alle aangesloten leden door hun
lidmaatschap bij Sporta ook 24u/24 verzekerd voor
gezondsheidssporten die ze buiten clubverband doen. Dit maakt dat
een terugbetaling van de premie niet mogelijk is.
Mogelijks kan Sporta via een noodfonds sport haar clubs in de
toekomst een beperkte ﬁnanciële steun geven om de
heropstart na corona verder te ondersteunen. Dit dossier is nog
lopende. Van zodra hier meer over gekend is, lichten we jullie verder
in!

Wij blijven duimen op ieders goede gezondheid. Stay safe!
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