
COVID-19
Infosessie voor verenigingen



Waar vind je betrouwbare 
informatie?

Toelichting document 'COVID-19 info voor 
verenigingen'





Belangrijk: handhygiëne





COVID-19 verantwoordelijke vereniging

= single point of contact

Taken

• Ondersteuning bieden aan de vereniging

• Op de hoogte zijn van zowel het lokaal als het overkoepelend protocol

• Sensibiliseren/motiveren voor een “corona-proof” werking in de 
verenging

• Aanspreekpunt binnen de vereniging (intern en extern)

• Contact tracing faciliteren



6 gouden regels

1. Respecteer de hygiëneregels

2. Doe je activiteiten liefst buiten

3. Denk aan kwetsbare mensen

4. Hou afstand (1,5m)

5. Beperk je (nauwe) contacten

6. Volg de regels voor bijeenkomsten



1. Respecteer de hygiëneregels

• Algemene adviezen

• Gebruik PBM

• Handen wassen en ontsmetten

• …

(Verwijzen naar document)



2. Doe je activiteiten liefst buiten
Buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen.

Indien niet mogelijk:

• Vóór de start voor een complete reiniging en ontsmetting van de ruimte en alle materialen.

• Zoveel mogelijk afstand houden en zo weinig mogelijk contacten in kleine ruimte

• 1persoon/4m² zittende activiteit

• 1 persoon per 10m² bewegende activiteit

• Gebruik mondmaskers waar nodig

• Looplijnen om kruisingen te vermijden

• High touch oppervlakken regelmatig ontsmetten

• Aanwezigheden bijhouden

• Handgel of ontsmettingsmiddelen ter beschikking aan de in- en uitgang en waar nodig

• Niet-automatische deuren zoveel mogelijk open laten staan.

• Ventileer zoveel mogelijk



3. Denk aan kwetsbare mensen

Extra voorzorgsmaatregelen nemen voor mensen die tot een
risicogroep behoren

(ondersteuning aanbieden, Extra bescherming, eenzaamheid, 
psychosociale, communicatie)



4. Hou afstand



5. Beperk je (nauwe) contacten

• Noodzakelijk dat iedereen zijn (nauwe contacten) zo veel mogelijk
beperkt

• Sensibileer je werking in zo'n kleine mogelijke groepjes 10 om zo bij
mogelijke besmetting beperkte inpact te hebben op je werking

• Kiezen voor 1 hobby / sport Sensibiliseer voor beperkte hobby's in 
groepsverband



6. Volg de regels voor bijeenkomsten

• Samenscholingen zijn beperkt tot maximaal 4 personen
(kinderen tot en met 12 jaar niet meegerekend)

• Ook voor en na de activiteit



Hoe sensibiliseren?

Via verschillende websites vind je 
betrouwbare informatie, 
materialen, inspiratie en tips, die 
je kan gebruiken in de 
communicatie naar de 
doelgroepen van jouw 
organisatie.

Ook op de website van 
Eerstelijnzone Voorkempen / 
Logo Antwerpen vind je heel wat 
nuttige informatie.



Wat doe je bij een mogelijke uitbraak?

Neem contact op met het meldpunt in uw gemeente als er binnen uw 
vereniging of organisatie:
• iemand positief testte op COVID-19
• een vermoeden is van iemand met een COVID-19 besmetting

Het doel van dit meldpunt is dat we zo snel mogelijk de juiste 
maatregelen kunnen treffen en contactopsporing starten om verdere 
verspreiding van het virus te voorkomen in samenwerking met Covid 
Team ELZ Voorkempen. 



Meldpunten in ELZ Voorkempen

• Brecht: 0800 23 310

• Zandhoven: 0472 05 67 82 of vertrouwenspersoon@zandhoven.be

• Wijnegem: 0474 49 12 68 of covid19@wijnegem.be

• Malle: 0478 56 28 20 of noodplanning@malle.be

• Schilde: 03 380 11 00 of corona@schilde.be of www.schilde.be/coronamelding

• Zoersel: www.zoersel.be/coronamelding of corona@zoersel.be
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Protocollen toepassen in de verenigingen

• Belang om verschillende protocollen naast elkaar te houden

• Juist leren interpreteren van de protocollen

• Vergeet de basisregels niet !!

• Bekijk de meest recente richtlijnen



Inschatten hoog/laag risicocontact

Om sportclubs en verenigingen te helpen om beslissingen te nemen in geval van 
een besmetting, is er een beslisboom. Die helpt in te schatten of het om een 
hoog of laag risico gaat.

Er zijn ook begeleidende brieven beschikbaar die je kan aanvullen en aan ouders 
en leden bezorgen.





Gebruik fiches om leden en ouders te informeren



Psychosociale ondersteuning

Het is zeer belangrijk om dit bespreekbaar te maken

Het document bevat heel wat interessante initiatieven

• Zorgen voor morgen: een initiatief van de Vlaamse overheid dat tips en informatie geeft over 
psychosociaal welzijn en corona

• Hulplijnen: waar kan je terecht voor een anoniem telefonisch gesprek met een hulpverlener?
• Check jezelf: Mentaal fit blijven? Deze website zet je op weg, tijdens coronatijden en daarbuiten. Een 

initiatief van Vlaams Instituut Gezond Leven.
• Hulp zoeken bij psychische problemen: een initiatief van de Vlaamse overheid.
• Geestelijkgezond Vlaanderen
• Omgaan met stress in tijden van Corona: een samenwerking tussen het Rode Kruis Vlaanderen, de FOD 

Volksgezondheid en de Vlaamse Overheid.
• wijrouwenmee.be: een burgerinitiatief van de Coronadenktank. Deze website wil steun en troost bieden 

in deze moeilijke dagen. Want je verdriet hoeft niet in quarantaine.
• Brochure 'omgaan met overlijden tijdens de Covid-19-crisis'



Psychosociale 
ondersteuning 
voor kinderen en 
adolescenten



Logistieke en financiële ondersteuning

Indien vragen hierrond, stel ze aan het meldpunt van je 
gemeente. Zij zullen meezoeken naar haalbare oplossingen



SAMEN STERK !!!


