IN HET KORT
Huidige maatregelen - Update 8 maart 2021
Op vrijdag 5 maart heeft het Overlegcomité enkele versoepelingen van de huidige
maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 aangekondigd,
zowel op korte als lange termijn. De impact van de maatregelen op de sportsector
kan je hieronder terugvinden.


Voor kinderen tot 13 jaar (°2008 of later) gelden de volgende
maatregelen:
o

o

o



Vanaf 8 maart zijn georganiseerde sportactiviteiten toegelaten volgens
de onderstaande voorwaarden:
 Outdoor en indoor trainen met contact is toegestaan, maar bij
voorkeur sport je outdoor.
 Outdoor kan dit een groep van maximum 25 personen.
 Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat maximum
aantal personen.
We adviseren om voor 1 buitenschoolse activiteit of hobby te kiezen.
Zo beperk je het aantal groepen waarin je samenkomt en verminder je
het risico op verspreiding van COVID-19.
Opgelet: Jonge sporters die 13 jaar worden in 2021 mogen blijven
trainen en spelen tot het einde van het lopende sportseizoen.

Voor jongeren vanaf 13 jaar (°2007) tot en met 18 jaar (°2002):
o

Outdoor zijn sportactiviteiten en trainingen met contact toegestaan:
 In een groep met maximum 10 personen.
 Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat maximum van
10 personen.
 Contact is toegestaan voor zover dit noodzakelijk is door de aard
van de sport.

o
o

o



Wedstrijden met deelnemers van verschillende clubs (tornooien,
competitie, interclub, …) zijn niet toegestaan.
We adviseren om voor 1 buitenschoolse activiteit of hobby te kiezen.
Zo beperk je het aantal groepen waarin je samenkomt en verminder je
het risico op verspreiding van COVID-19.
Sportkampen
 Sportkampen in de paasvakantie zullen, onder voorbehoud,
mogelijk zijn voor jongeren tot en met 18 jaar in groepen tot
maximaal 25 personen.
 Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat maximum
aantal personen.
 Overnachting is toegelaten.

Voor personen vanaf 19 jaar (°2001 of vroeger):
o

o
o
o

Outdoor sportactiviteiten en trainingen zijn toegestaan in een groep van
maximum 10 personen:
 Sportbegeleider inbegrepen in dat maximum aantal personen.
 Steeds mét 1,5 m afstand.
Deze regel geldt voor alle outdoor activiteiten voor volwassenen binnen
de samenscholingsregels die van kracht zijn voor de hele maatschappij.
In instructiebaden en sportbaden is trainen in groepen van maximum 10
personen (sportbegeleider inbegrepen) met 1,5 m afstand toegestaan.
Vanaf 1 april zijn ook georganiseerde buitenactiviteiten met maximum
10 personen mogelijk met contact indien de epidemiologische toestand
het toelaat en afhankelijk van de druk op de ziekenhuizen en de
voortgang van de vaccinatiecampagne.

ALGEMEEN GELDT


Iedereen vanaf 12 jaar moet een mondmasker dragen bij het betreden van de
atletiekpiste. Gelieve een mondmasker te dragen tot de start van je training
en het ook onmiddellijk na de training weer op te zetten!!!



Basisregels blijven van kracht (respecteer de hygiënemaatregelen, blijf op een
veilige afstand (1,5 meter), …).



Jeugdtrainingen gaan door op maandag (van 18.30u tot 20u voor de
wedstrijdatleten) en woensdag (voor kan en ben van 17.30u tot 19u / voor pup
en min van 17.45u tot 19.15u).



Publiek is niet toegelaten, enkel gedurende het afhaalmoment van de
jeugdatleten (laatste 5 min van de training).



Kom goed op tijd maar ook niet te vroeg, niet meer dan 10 min. op voorhand.



Geef je kind een drinkfles mee die genaamtekend is!



Kleedkamers en douches blijven gesloten.



Kantine blijft gesloten.



Het bestuur zal erop toezien dat iedereen deze regels naleeft en zal indien
nodig gepast optreden.

Dagelijks blijven wij de situatie opvolgen en indien nodig zullen
wij de maatregelen bijsturen.

Hou het veilig en gezond!!
Namens het bestuur,
Mario Wauters
Voorzitter AS Rieme

