Leidraad kwb en corona - update 20/04/2021

De maatregelen van 26 april tot en met 7 mei
•

Alle culturele en sportieve binnenactiviteiten voor een groep van volwassenen kunnen
voorlopig niet doorgaan. Afdelingen die in deze periode een activiteit uit het nationale
kwb-aanbod geboekt hadden, worden gecontacteerd en kunnen deze activiteit kosteloos
annuleren.

•

In de buitenlucht mag je met 10 personen (kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld)
samenkomen. Dat wil zeggen dat je buitenactiviteiten mag organiseren met maximaal 10 mensen,
inclusief begeleiders.
Je volgt hierbij natuurlijk steeds de maatregelen: anderhalve meter afstand houden, een
mondmasker dragen, regelmatig je handen ontsmetten … Voor recreatief sporten in de
buitenlucht gelden dezelfde regels. Tijdens de sportactiviteit is het dragen van een mond-masker
niet verplicht zolang de afstandsregels kunnen nageleefd worden. Voor en na het sporten is het
sterk aangeraden je mondmasker te dragen.

•

Er gelden geen beperkingen rond verplaatsingen in eigen land. Je mag echter niet op straat
komen tussen 24 uur ‘s nachts en 5 uur ’s morgens, behalve als het gaat om een essentiële
verplaatsing die niet kan worden uitgesteld (bijvoorbeeld om naar de eerste hulp te gaan, naar
het werk te gaan ...). In Brussel mag je niet op straat komen tussen 22 uur ‘s nachts en 6 uur ’s
morgens.

•

Gemeente- en provinciebesturen kunnen bijkomende maatregelen opleggen om lokale
uitbraken te voorkomen.

Coronaveilig activiteiten organiseren
De maatregelen verplichten ons om op een andere manier te organiseren. Buurten doen bruisen is het
motto en de tweede natuur van kwb, dus werd er in onze groepen een aanbod aan coronaveilige
activiteiten op poten gezet, zowel online als offline. Op onze activiteitensite vind je een greep van de
ideeën uit kwb-afdelingen.
Voor alle initiatieven die je buitenshuis wilt organiseren, vragen we om tijdig contact op te nemen met je
gemeente. Het is mogelijk dat je een officiële aanvraag moet indienen.
Om goed voorbereid te zijn op vragen van de gemeente over je activiteit kan je vooraf onze kwb-tool
‘veilige activiteiten’ gebruiken, die checkt hoe coronaveilig je activiteit is en waar de eventuele pijnpunten
liggen.
•

Plannen en vergaderen
Nu we voorlopig nog niet binnen kunnen samenzitten, wordt er volop via mail, telefonisch en
online overlegd. Op zoek naar meer informatie over online vergaderen? Neem een kijkje op onze
promotiesite. Let wel: blijf bij alle online initiatieven ook steeds de vrijwilligers en leden
informeren die niet de mogelijkheid hebben om online deel te nemen.
Vanaf 26 april kan je ook buiten vergaderen, met maximaal 10 personen. Zorg wel voor een
voldoende grote locatie en draag je masker zoveel mogelijk.

•

Buitenactiviteiten en recreatief sporten
Het is toegelaten om buitenactiviteiten te organiseren, zolang je rekening houdt met de regel dat
dit ofwel in de eigen gezinsbubbel moet gebeuren ofwel met maximaal 10 personen (inclusief een

eventuele coach/begeleider). Groepen van (maximaal) 10 personen moeten altijd van elkaar
gescheiden blijven.
Aandachtspunt: benadruk in de bekendmaking van je activiteiten dat van deelnemers verwacht
wordt dat ze zich aan de coronamaatregelen houden.
•

Samenaankopen en huisbezoeken
Samenaankopen kunnen georganiseerd worden, zolang dit volgens de geldende maatregelen kan
verlopen. Vermijd fysiek contact (bijvoorbeeld bij betalingen) en hou er rekening mee dat het
verkopen en bereiden van voeding nog moet gebeuren door een erkende professional.
Het bussen of langsbrengen van Raken en andere materialen is geen probleem, zolang ook hier
de afstandsregels en andere maatregelen worden gevolgd.

Alle afdelingsondersteuners en medewerkers van het algemeen secretariaat blijven aan de slag 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. Alle informatie van
de overheid kan je terugvinden via www.info-coronavirus.be/nl.

