
Draaiboek Sport, Cultuur & Jeugd in Zandhoven

4 fasen in tijden van Corona

Vanaf 1 september starten we in de gemeente Zandhoven voor alle activiteiten in 
georganiseerd verband (zowel voor gemeentelijke initiatieven als initiatieven van 
verenigingen) voor cultuur en sport in ‘fase geel’, naar analogie van de pandemische fasen in 
het onderwijs.

In dit draaiboek onderscheiden we 4 fasen:

1. Fase groen
Er is een vaccin beschikbaar en of groepsimmuniteit. 

2.Fase geel
De geldende protocollen voor cultuur en sport (federale en/of provinciaal) met laag risico 
(geel) worden opgevolgd.  Na een algemene briefing en indien nodig, een individuele 
begeleiding per vereniging, kan op 1 september gestart worden met de activiteiten.  Er zijn 
geen bijkomende gemeentelijke maatregelen van kracht.  

3.Fase oranje
a) Bij het bereiken van de alarmdrempel (alert 2 met automatische verwittiging vanuit het 
agentschap Zorg en Gezondheid) zal de gemeentelijke veiligheidscel worden samen geroepen 
om de situatie te evalueren.  Er kan in overleg besloten worden om als gemeente over te gaan 
naar ‘fase oranje’; de geldende protocollen voor cultuur en sport met matig risico (oranje) 
worden dan opgevolgd.
b) Wanneer er federaal of provinciaal beslist wordt om over te gaan naar fase oranje, zal ook 
de gemeente deze kleurcode als een vaste standaard hanteren.

4.Fase rood
a) Tijdens fase oranje, kan bij verdere, lokale verspreiding van het virus de gemeentelijke 
veiligheidscel beslissen om over te gaan naar ‘fase rood’; de geldende protocollen voor cultuur 
en sport met hoog risico (rood) worden dan opgevolgd.
b) Wanneer er federaal of provinciaal beslist wordt om over te gaan naar fase rood, zal ook de 
gemeente deze kleurcode als een vaste standaard hanteren.

Bij vragen? 
evenementen@zandhoven.be 
of 03 410 16 43.



 
SPORT

FASE GEEL

• Sporten in georganiseerd verband is toegelaten:
        • met contact;
        • met het aantal personen dat is bepaald in het Ministerieel Besluit en in de 
          ‘Leidraad sport en corona’;
        • als er steeds een meerderjarige verantwoordelijke aanwezig is;
        • als je je handen voor en na wast en het gemeenschappelijk sportmateriaal 
           voor en na het sporten schoonmaakt;
        • als je de veiligheidsprotocollen volgt. 

• Bij sportlessen, zwembaden en wellnesscentra geldt een registratiesysteem 
  met naam en telefoonnummer of e-mailadres. Download een template van zo'n 
  registratieformulier voor sportorganisatoren

• De Vlaamse sportsector adviseert om in de huidige situatie zoveel mogelijk 
  sportactiviteiten buiten te organiseren. En zelfs als je buiten sport, 
  voldoende afstand te bewaren.

• De Vlaamse sportsector adviseert om geen risico's te nemen en sportactiviteiten 
  en -wedstrijden te laten plaatsvinden zonder publiek. Algemeen geldt (tot 
  eind september) dat je maximum 200 toeschouwers binnen en maximum 400 
  toeschouwers buiten mag toelaten.

• Toeschouwers zijn verplicht om een mondmaskers te dragen.

• Mondmaskers zijn verplicht in openbare gebouwen voor de publiek toegankelijke 
  delen of wanneer de afstand van 1,5m niet gerespecteerd kan worden. Dat betekent 
  in een sporthal ook aan de inkom, gangen, toiletten, cafetaria wanneer je recht 
  staat….

• Wanneer een sportieve wedstrijd wordt georganiseerd voor meer dan 200 
  deelnemers of op de openbare weg, heb je toelating van de gemeente nodig.

• Kleedkamers en douches mogen open. Deze moeten regelmatig 
  schoongemaakt worden. De richtlijnen hierover vind je in een protocol voor 
  sportinfrastructuurbeheerders.

• De Vlaamse sportsector adviseert om kleedkamers gesloten te houden als ze niet 
  noodzakelijk zijn.

• De Vlaamse sportsector adviseert om zich op weg naar een sportactiviteit niet in 
  een auto of met het openbaar vervoer te verplaatsen in gezelschap van mensen 
  buiten hun sociale bubbel, tenzij iedereen een mondmasker draagt en maximaal   
  afstand houdt. 

Hou je aan deze gouden regels!

- Extra aandacht voor reiniging, hygiëne en afstand!;
- Toeschouwers zijn verplicht mondmaskers te dragen;
- Maak een draaiboek op (eventueel opgesteld door de federatie);
- Registratie is verplicht van het eventuele aanwezige publiek, de deelnemers en 
        de professionals;
- Communiceer de geldende gedragsregels aan je toeschouwers en deelnemers 
         (voor en tijdens de wedstrijd);
- Stel een coronaverantwoordelijke aan;
- Gebruik van kantine: volg de regels zoals bepaald in de protocollen voor horeca 

https://www.sport.vlaanderen/media/14423/registratieformuliersport.pdf
https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona/
https://heropstarthoreca.be/


CULTUUR

FASE GEEL
• De organisatie is verplicht om risicoanalyse/checklist op te maken van de activiteit 
   (kan de activiteit veilig plaatsvinden, locatie, aard van activiteit, verplaatsing voor, 
   tijdens en na de activiteit, deelnemers);

• Je moet als organisatie voor elke activiteit het volgende doen: 
      o Werk met een bestaand draaiboek voor de vaste activiteiten;
      o Wijkt de activiteit af van het bestaand draaiboek, meld dit bij de gemeente;
      o Bij een publieksevenement doe ik een evenementenaanvraag bij de gemeente 
         en vul ik de CERM in.

• Bij een activiteit en evenement moet men 1,5 m afstand garanderen tussen de be
 zoekers. Indien men dit niet kan garanderen is men verplicht om een mondmasker     
 te dragen. Indien men bij een ledenactiviteit werkt met een zittend publiek en men 
 de afstand van 1,5 m kan garanderen, mogen de leden hun mondmasker afzetten 
 wanneer zij op hun plaats zitten;

• Organiseer bij voorkeur je activiteit buiten of in een goed geventileerde ruimte;

• Extra aandacht voor reiniging, hygiëne en afstand;

• Check de locatie van het evenement na (4m² zittend en 10 m² bewegend) om na te 
   gaan hoeveel personen toegelaten kunnen worden en maak afspraken met de ge
   bouwbeheerder ;

• Stel een coronaverantwoordelijke aan per activiteit en een centraal aanspreekpunt 
   binnen de vereniging;

• Verplichte registratie van alle aanwezigen zowel bij ledenactiviteiten en bij een 
   publieksevenement;

• Communiceer de geldende gedragsregels aan de deelnemers van een activiteit;

• Bij het aanbieden van drank en/of voeding: volg de regels zoals bepaald in de 
  protocollen voor horeca. 

https://heropstarthoreca.be/


In fase rood is niets toegelaten, op enkele uitzonderingen voor de professionele 
kunstensector. Kijk hiervoor de aparte protocollen binnen de professionele kunsten 
en/of andere beroepssectoren na.

JEUGD 

FASE GEEL

• Jeugdactiviteiten in georganiseerd verband zijn toegelaten:

• Liefst zoveel mogelijk kinderen en jongeren. Iedereen mag meedoen; met en 
   zonder bijzondere noden, als dat veilig kan.

• Geen deelname van zieken, van de risicogroep mits toestemming of als de conditie     
   onder controle is.  

• We werken met aanwezigheidsregisters en (indien mogelijk) medische fiches.

• Werken met contactbubbels van ongeveer 50 deelnemers (kinderen, jongeren, 
   begeleiding en eventueel omkadering inclusief). 

• Extra aandacht voor hygiëne!

Gebruik de jeugdwerkregels voor het werkjaar om je activiteiten te organiseren en 
veilig te laten verlopen.

https://ambrassade.be/nl/kennis/artikel/jeugdwerkregels-werkjaar

