• max 50 personen
• enkel club-/verenigingsleden
• énkel kernactiviteiten /
zomerkampen / -stages
• aanwezigheid meerderjarige
trainer/begeleider/toezichter
verplicht
• meldingsplicht indien activiteit
afwijkt van het bestaande
gemeentelijk draaiboek***
• sectorprotocol toepassen
• afwijking geluid wordt niet
toegestaan

ja

Ik organiseer
in SEPTEMBER…

enkel
leden van
vereniging /
club

openbaar
domein

nee

ja

nee

ja

ja

• je gezinsbubbel + max 5 vaste
contacten
• in totaal max 10 personen
• geen toelating nodig vd gemeente
• geen te volgen protocol
• afwijking geluid wordt niet
toegestaan

1 – 10p

nee

privaat
karakter

nee

leden-activiteiten binnen
verenigingen en sportclubs*
in de
buitenlucht

ja

nee

UITZONDERING BEGRAFENISSEN
- koffietafel met max 50p
- HORECA-protocol van toepassing

activiteiten in de
private sfeer*

*

**

***

VASTE REGELS steeds te respecteren als individu:
• pas de nodige hygiënemaatregelen toe
• organiseer activiteiten zo veel mogelijk in de buitenlucht
• neem extra voorzorgsmaatregelen voor personen uit risicogroepen
• respecteer de onderlinge veiligheidsafstand én draag een
mondmasker
• samenscholingen blijven beperkt tot max 10 personen, inclusief
kinderen

CERM – Covid Event Risk Model invullen >
https://covideventriskmodel.be/
MELDINGSPLICHT:
meld je activiteit via evenementen@zandhoven.be en voeg het
ingevulde CERM (PDF) toe

BASISREGELS
- max 200p
- afwijking mogelijk voor vaste infra
- CERM aangeraden**
- CERM- / sectorprotocollen volgen

AANVULLING SPORTWEDSTRIJDEN
- max 200p publiek
- geen beperking op aantal sporters

BASISREGELS
- max 400p
- CERM verplicht**
- CERM- / sectorprotocollen volgen

AANVULLING SPORTWEDSTRIJDEN
- max 400p publiek
- afwijking mogelijk voor vaste infra
- geen beperking op aantal sporters
- meldingsplicht tav gemeente***
- indien op openbaar domein EN/OF
>200 sporters is een toelating vd
gemeente verplicht

AANVULLING PUBLIEKSEVENEMENTEN
- meldingsplicht tav gemeente
- fuiven/dansfeesten zijn verboden

AANVULLING PUBLIEKSEVENEMENTEN
- toelating gemeente verplicht
- fuiven/dansfeesten zijn verboden

indoor
evenementen, wedstrijden,
gezeten banketten en recepties,
erediensten,…*

outdoor
evenementen, wedstrijden,
gezeten banketten en recepties,…*
versie 26/08/2020

