Leidraad kwb en corona - update 31/08/2021
De maatregelen vanaf 1 september
Door het behalen van de doelen van het Zomerplan worden er vanaf 1 september heel wat
coronabeperkingen voor verenigingen geschrapt.
In deze leidraad verduidelijken we welke regels en aanbevelingen nog gelden voor je kwb-afdeling.
Opgelet! De bijkomende maatregelen voor Brussel zijn beschreven in een extra hoofdstuk.
In het belang van de veiligheid en volksgezondheid kan een provincie, stad of gemeente beslissen om
andere (strengere) regels op te leggen. Dat kan tot verschillen tussen gemeenten en provincies leiden
dit najaar. Informeer je dus vooraf goed over eventuele lokale maatregelen.
Voor veel activiteiten valt de verplichting rond het dragen van een mondmasker en het respecteren
van de afstand van anderhalve meter weg. Dit blijven echter belangrijke instrumenten om de
verspreiding van het virus tegen te gaan. Daarom blijft het dragen van een mondmasker wel verplicht
in een aantal specifieke situaties en omgevingen, zoals op het openbaar vervoer en in de stations, in
winkels en winkelcentra, bij verplaatsingen in horecazaken, in bibliotheken …
Verschil tussen evenementen en georganiseerde activiteiten
De regels voor het organiseren van een evenement zijn anders dan die voor een groepsactiviteit.
Een evenement onderscheidt zich van een groepsactiviteit doordat er een 'publiek' komt. Denk aan
concerten, voorstellingen, eetdagen, quizzen, festivals ...
Aan georganiseerde activiteiten nemen mensen (vaak leden) deel aan een activiteit voor een
beperkte groep. Denk hierbij aan bestuursvergaderingen, workshops, repetities, vormingen,
uitstappen ...

Aandachtspunten en maatregelen bij georganiseerde activiteiten
De beperkingen bij het organiseren van een activiteit vallen weg vanaf 1 september.
•
•
•
•

Het dragen van een mondmasker is niet meer verplicht tijdens de activiteit, tenzij je op een in
de wet bepaalde plek bent waar dit wel moet (bibliotheken, winkels, bij rondwandelen in
horeca …).
Social distancing is niet meer verplicht tijdens de activiteit. Hou wel rekening met het feit dat
de algemene regels rond social distancing nog gelden buiten de activiteit, en vermijd dus
bijvoorbeeld flessenhalzen aan de in- en uitgang.
Het gebruik van het Covid Safe Ticket is niet toegelaten voor activiteiten (zie verder).
Eten en drinken aanbieden kan zonder beperkingen zolang het onder de deelnemers is. Van
zodra je publiek uitnodigt om te eten en te drinken, val je onder de evenementen en moet je
de regels van het horecaprotocol volgen.

Voorbereiding van de activiteit
•

Het is verplicht om een covid-verantwoordelijke aan te duiden, die toekijkt op de naleving
van de maatregelen tijdens de activiteit, het aanspreekpunt is voor deelnemers en nadien de
contactpersoon is voor kwb en de overheid (bijvoorbeeld als er een besmet persoon
deelnam).

•

•
•
•
•

Het is sterk aangeraden om voor je activiteit een risicoanalyse en draaiboek op te stellen.
Zeker bij iets grotere activiteiten en evenementen zorgen deze instrumenten ervoor dat je
activiteit veilig, weldoordacht en goed georganiseerd kan plaatsvinden. Op de coronapagina
van kwb vind je handige schema’s hiervoor.
Zorg dat de risicoanalyse en het draaiboek tijdens je activiteit beschikbaar zijn.
Beschrijf wat je doet wanneer na je activiteit bij een deelnemer een besmetting wordt
vastgesteld. Als algemene regel geldt nog steeds: wie zich ziek voelt, blijft thuis.
Het is aangeraden om deelnemers vooraf te laten inschrijven. Zo houd je het aantal
beheersbaar, en verzamel je contactgegevens van de deelnemers.
Laat mogelijke deelnemers duidelijk weten dat je de veiligheidsregels respecteert. Vermeld
het op je uitnodiging, website of Facebookpagina, in je mail … Geef ook mee wie ze kunnen
contacteren voor meer info of om nadien een eventuele besmetting te melden.
Voorzie voldoende ontsmettend materiaal, zowel om de deelnemers hun handen te laten
ontsmetten als om oppervlaktes en materialen te reinigen.

Tijdens de activiteit
•
•
•
•
•
•

Het is aangeraden om deelnemerslijsten en contactgegevens te verzamelen van de
aanwezigen (met respect voor de GDPR). Je vindt een voorbeeld op de coronapagina.
Zorg dat er niet nodeloos materiaal moet uitgewisseld worden tussen de deelnemers.
Besteed nog steeds voldoende aandacht aan reiniging, ontsmetting, handhygiëne en
ventilatie.
Wanneer activiteiten binnen plaatsvinden, genieten grote en goed geventileerde ruimtes de
voorkeur. Regelmatig de ruimtes verluchten (door bijvoorbeeld een venster open te zetten) is
altijd noodzakelijk, zeker in kleinere ruimtes.
Bij EHBO-verzorging zijn een mondmasker en handschoenen verplicht. Download de
informatiefiche over EHBO in coronatijden.
Vermijd opstoppingen of flessenhalzen. Voorzie genoeg ruimte bij de inkom,
bonnetjesverkoop, sanitaire voorzieningen en toog.

Na de activiteit
•
•
•
•

Reinig de gebruikte oppervlakte en materialen.
Ventileer gebruikte binnenruimtes.
Evalueer en trek lessen voor de toekomst. Wat liep goed, wat liep minder goed, wat kan je
eruit leren voor een volgende activiteit … ?
Wat doe je als iemand laat weten dat hij binnen 14 dagen na de activiteit ziek geworden is? De
contactgegevens die jullie verzamelden kunnen helpen bij de contactopsporing en kunnen op
vraag bezorgd worden aan de contacttracers.

Na de activiteit
•
•
•
•

Reinig de gebruikte oppervlakte en materialen.
Ventileer gebruikte binnenruimtes.
Evalueer en trek lessen voor de toekomst. Wat liep goed, wat liep minder goed, wat kunnen
we leren voor een volgende activiteit … ?
Wat doe je als iemand laat weten dat hij binnen 14 dagen na de activiteit ziek geworden is? De
contactgegevens die jullie verzamelden kunnen helpen bij de contactopsporing en kunnen op
vraag bezorgd worden aan de contacttracers.

Aandachtspunten en maatregelen bij het organiseren van evenementen
Naast de aandachtspunten en maatregelen bij groepsactiviteiten gelden volgende versoepelingen en
afspraken voor evenementen.

Kleine evenementen
Hiermee worden binnenevenementen voor minder dan 200 mensen of buitenevenementen voor
minder dan 400 mensen bedoeld. Vanaf oktober is dit respectievelijk 500 en 750.
•

•
•

Net zoals bij georganiseerde activiteiten vallen alle beperkingen rond mondmaskers en social
distancing weg. Hou rekening met het feit dat de algemene regels rond social distancing nog
gelden buiten het evenement.
Bij kleine evenementen is het gebruik van het Covid Safe Ticket niet toegelaten.
Wanneer er eten of drank wordt aangeboden moet je de regels van het horecaprotocol volgen
(zie verder).

Grote evenementen
Hiermee worden binnenevenementen voor meer dan 200 mensen of buitenevenementen voor meer
dan 400 mensen bedoeld. Vanaf oktober is dit respectievelijk 500 en 750.
•
•

Voor deze evenementen moet je goedkeuring vragen aan je lokale overheid.
Je kan kiezen uit twee opties:
o CIRM- en CERM-tool
o Covid Safe Ticket (CST)
CERM/CIRM
o Gebruik je geen CST, dan moet je evenement groen licht krijgen van de CERM-tool. Je
kan de tool en het bijbehorend protocol vinden op www.covideventriskmodel.be.
Met deze tool maak je meteen ook een goed draaiboek en de plannen die je nodig
hebt om je evenement coronaveilig te organiseren.
o Gebruik je geen CST, dan zal de uitbater van de infrastructuur een CIRM-goedkeuring
moeten hebben. Die moet door de uitbater aangevraagd worden aan de lokale
overheid. De lokale overheid mag zelf beslissen over deze toelating, en ze toekennen
zelfs al haalt je infrastructuur niet alle normen die door CIRM opgelegd worden. We
raden daarom aan telkens met de lokale overheid in gesprek te gaan als je een CIRMgoedkeuring moet aanvragen.
Covid Safe Ticket (CST)
Je kan het Covid Safe ticket gebruiken om je evenement te laten plaatsvinden zonder de
verplichting van social distance of mondmaskers. Alle informatie over het gebruik van het CST
vind je op de website van het departement cultuur en op covidscan.be.

Wat met eten en drinken?
•

Bij georganiseerde activiteiten mag je eten en drinken aanbieden zonder beperkingen zolang
het alleen onder de deelnemers is. Een drankje aanbieden tijdens een bestuursvergadering of
de organisatie van een kookworkshop kan dus gewoon.

•

Bij evenementen waarop eten of drinken wordt aangeboden, moet je het horecaprotocol
volgen. Enkele belangrijke aandachtspunten hieruit:
o CO2-meter: wanneer je binnen eten of drinken voorziet, is het verplicht het CO2gehalte en de luchtkwaliteit in de zaal te meten. Het CO2-gehalte van de lucht in
binnenruimtes is liefst niet hoger dan 900 ppm en moet lager dan 1200 ppm zijn en
blijven. Gaat de waarde boven 1200 ppm, dan moet je de binnenruimte sluiten. Een
goede ventilatie kan dit voorkomen.
Plaats de CO²-meter waar zowel jij als de deelnemers er zicht op hebben. De lucht in
een ruimte verversen helpt niet alleen om de CO2-concentratie te verminderen, maar
ook om zwevende virusdeeltjes te verwijderen.
o Mondmasker: verplicht gebruik voor de opdieners en voor de aanwezigen wanneer ze
zich verplaatsen.
o Informeren: laat de helpers en deelnemers weten welke preventiemaatregelen er
genomen worden.
o Hygiëne: voorzie voldoende ontsmettingsmateriaal (handgel) voor deelnemers en
helpers. Reinig de gebruikte oppervlakte en materialen.

Brussel
Brussel vaardigde een politiebesluit uit waarin aangegeven wordt dat een aantal maatregelen strenger
blijven in het Brussels Gewest:
•
•
•
•

Behoud van de mondmaskerplicht en social distancing voor alle soorten samenkomsten.
De horecamaatregelen worden niet verder versoepeld: bediening aan tafel, maximaal 8
personen per tafel en 1,5 meter tussen groepen blijven gelden.
Het sluitingsuur voor horeca, evenementen en nachtwinkels blijft 1u ‘s nachts.
Brussel moedigt aan om het Covid Safe Ticket te gebruiken als je een binnenevenement
organiseert voor meer dan 200 personen of een buitenevenement voor meer dan 400
personen.

Meer info en hulpmiddelen
-

De coronapagina van kwb
Het basisprotocol cultuur van de Vlaamse overheid (basis van deze leidraad)
De coronagids voor sociaal-cultureel volwassenwerk
Het horecaprotocol
Het sportprotocol
Infosite van de overheid rond het coronavirus
Aanbevelingen rond verluchting en ventilatie

De afdelingsondersteuners en medewerkers van het algemeen secretariaat staan klaar voor jou en
je afdeling. Vragen of opmerkingen? Laat je horen.
Met specifieke vragen over kwb en corona kan je steeds terecht op corona@kwb.be.

