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Voorwoord 
 
Het moment is eindelijk aangebroken: het sociaal-culturele werkveld mag terug aan de 
slag. Vief herneemt de activiteiten vanaf 1 juli. Het coronavirus is echter nog niet 
verslagen. Experts geven aan dat we nog een hele poos met dit virus zullen moeten leven. 
Het is belangrijk om ook na de heropstart maatregelen te nemen om ons te beschermen. 
Deze maatregelen zullen we een hele tijd moeten aanhouden. Enkel en alleen zo zorgen 
we ervoor dat verdere verspreiding en nieuwe opflakkeringen van het virus zo veel mogelijk 
vermeden worden.  
 
Om de afdelingen op weg te helpen, bundelde Vief alle maatregelen, die belangrijk zijn bij 
het hernemen van de activiteiten, samen in deze handleiding. De maatregelen hierin 
opgenomen zijn richtlijnen en veiligheidsprincipes die gevalideerd zijn door experts. De 
activiteiten van lokale Vief-afdelingen zijn echter zeer divers. Een wandeling in de 
openlucht is bijvoorbeeld niet hetzelfde als een initiatie "salsa dansen" in een lokaal dat 
gedeeld wordt met andere verenigingen. We benadrukken daarom dat het belangrijk is om 
bij elke ingerichte activiteit na te gaan of de veiligheidsprincipes gegarandeerd kunnen 
worden. Bij elke beslissing die genomen zal worden, dient men rekening te houden met 
de maatregelen beschreven in deze handleiding. Daarnaast is het belangrijk te onthouden 
dat de maatregelen kunnen evolueren volgens een tijdlijn die bij de publicatie van deze 
handleiding nog onvoorspelbaar is. Deze handleiding is gebaseerd op de richtlijnen van de 
Nationale Veiligheidsraad, die dagelijks kunnen wijzigen.  
 
Met deze handleiding worden de Vief-verenigingen op weg gezet om op een veilige manier 
ledenactiviteiten te organiseren. Een risico valt nooit uit te sluiten. Toch mag dit er ons 
niet van weerhouden om terug de draad op te pikken. Na maanden van isolement, kijken 
veel ouderen er naar uit om terug vrienden en leeftijdsgenoten te ontmoeten in 
verenigingsverband. Ook op dat vlak hebben de Vief-verenigingen een belangrijke rol te 
spelen. Hou de veiligheidsvoorschriften in acht, maar vergeet vooral niet om samen plezier 
te maken, ontmoetingskansen te scheppen of iets bij te leren. 
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Voor de activiteit 
 
BEPALEN OF JE ACTIVITEIT KAN DOORGAAN 
 
Overal staan vrijwilligers te trappelen om de draad terug op te nemen. Uiteraard wil 
iedereen dat op een veilige manier doen, zowel voor de deelnemers als voor de 
vrijwilligers. Voordat je van start gaat, is het belangrijk om in te schatten of je activiteit 
wel veilig genoeg is. Dit doe je aan de hand van een risicoanalyse. Hoewel je bij elke 
activiteit maatregelen om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan, dient te treffen, zijn 
bepaalde activiteiten minder risicovol dan andere. We zetten ze graag even op een rijtje. 
 
De ideale groepsactiviteit bevat zo weinig mogelijk risicofactoren. Activiteiten die aan al 
volgende voorwaarden voldoen, zijn, mits het in acht nemen van de veiligheids-
maatregelen, relatief veilig: 
 

 Het deelnemersaantal beperkt zich tot maximum 10 personen. 

 De fysieke afstand van 1,5 meter kan altijd gegarandeerd worden. 

 De activiteit gaat door in de buitenlucht of in een lokaal dat voldoende ruim is. Dit 
betekent dat het lokaal minstens 4m^2 per persoon aanwezig in dat lokaal groot 
moet zijn, wanneer je een zittend publiek hebt en 10m^2 per persoon wanneer de 
deelnemers zich door de ruimte bewegen.  

 Wanneer een activiteit in een lokaal doorgaat, kan dit lokaal goed en regelmatig 
verlucht worden. 

 De activiteit is van korte duur (maximum 15 minuten). 

 Er wordt niet samen gegeten of gedronken. 

 De doelgroep houdt zich altijd aan de richtlijnen. 

 Er zijn geen zorgende taken.  
 

 
Sommige factoren zorgen ervoor dat je activiteit een hoger risico op besmetting bevat. 
Probeer deze risico’s zo veel mogelijk te beperken. Ga op zoek naar alternatieven waar 
mogelijk. Als je activiteit één van volgende kenmerken draagt, wordt het risico op 
besmetting groter: 
 

 De activiteit heeft een deelnemersaantal tussen 10 en 100 personen.  

 De fysieke afstand kan niet altijd gegarandeerd worden. Op de momenten dat de 
fysieke afstand niet gegarandeerd kan worden, is er wel bescherming voorzien.  

 Het lokaal is niet voldoende ruim, maar er is wel bescherming voorzien. 

 Het lokaal kan niet geventileerd worden, maar er is wel bescherming voorzien.  

 Het contact duurt langer dan 15 minuten.  

 Er wordt samen gegeten of gedronken. Raadpleeg zeker de maatregelen m.b.t. 
voedsel en drank in deze handleiding (p. 11). 

 Er zijn personen uit verschillende leeftijdsgroepen aanwezig. 

 De doelgroep houdt zich niet altijd aan de richtlijnen. 

 Er zijn zorgende taken, maar die vergen geen lichamelijk contact. 
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Bevat je activiteit één van volgende factoren? Dan is het risico op besmetting erg groot en 
ga je best op zoek naar een alternatief om het risico te verminderen. 
 

 De activiteit waarbij het deelnemersaantal groter is dan 100. 
 De fysieke afstand van 1,5 meter kan niet gegarandeerd worden én er is geen 
bescherming voorhanden.  
 De activiteit vindt plaats in een lokaal dat onvoldoende ruim is én er is geen 
bescherming voorhanden.   
 De activiteit vindt plaats in een lokaal dat niet geventileerd kan worden en waar er 
geen bescherming voorhanden is. 
 De doelgroep heeft geen begrip voor de richtlijnen. 

 De activiteit vereist zorgende taken die lichamelijk contact vergen.  
 De activiteit geeft aanleiding tot luid spreken of roepen. 

 Er is nauw fysiek contact (zoals bepaalde vormen van dans, toneel, …) nodig bij de 
activiteit. 
 De activiteit betreft een (koor)zangactiviteit.  

 

Bevat je activiteit enkel kenmerken met groene vinkjes ( )? Dan is je activiteit relatief 
veilig. Kan je ook enkele oranje kenmerken ( ) terugvinden bij jouw activiteit? Bekijk 
dan of er oplossingen zijn om de risico’s op besmetting te beperken. Zijn er ook enkele 

rode kenmerken ( ) terug te vinden bij jouw activiteit? Dan is het risico op besmetting te 
groot. Ga op zoek naar oplossingen, kies voor een alternatieve activiteit of overweeg om 
de activiteit te annuleren.  
 
 
COMMUNICATIE 
 
Voor personen die behoren tot risicogroepen werden er specifieke richtlijnen opgesteld die 
aangeven of ze al dan niet mogen deelnemen aan groepsactiviteiten. De deelnemers 
dienen hierbij zelf hun gezondheidsrisico in te schatten alvorens ze aan een activiteit 
deelnemen. Het is belangrijk dat je deze richtlijnen communiceert naar de deelnemers van 
je activiteiten. Dat kan gemakkelijk met het document “Mag ik de draad terug opnemen?”. 
Ook jij als vrijwilliger dient dit document te hanteren om te bepalen of je terug aan de slag 
kan gaan als vrijwilliger. Behalve de risico’s in verband met eigen gezondheid, zijn er ook 
risico’s verbonden aan de aard van de activiteit. Doordat de deelnemers zelf de risico’s van 
een groepsactiviteit moeten inschatten, is het belangrijk dat je de aard van de activiteit 
communiceert naar de deelnemers. Vermeld hierbij zeker de risicofactoren (zoals vermeld 
op p. 4-5). Verwacht je bijvoorbeeld een groep met meer deelnemers dan 10 personen? 
Zal er gegeten of gedronken worden? Hieronder vind je enkele tips die je kan toepassen 
bij de communicatie: 
 

• Maak gebruik van verschillende kanalen om je deelnemers te informeren over de 
nieuwe maatregels. Je kan bijvoorbeeld een brief sturen, deelnemers opbellen, een 
folder publiceren, een bericht plaatsen op de Facebookpagina van je vereniging, ... 
Kies hierbij voor communicatiekanalen waarmee je de deelnemers effectief bereikt.  

 
• Maak in de communicatie duidelijk dat de veiligheidsregels door iedereen 

gerespecteerd moeten worden.  
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• Vermeld duidelijk welke nieuwe maatregelen gelden tijdens de activiteit. Zeg hierbij 

steeds dat de maatregelen ter preventie van het virus zijn. 
 

• Laat weten welk materiaal de deelnemers of begeleiders zelf moeten meebrengen 
(mondmaskers, ontsmettende gel, ...) en wat jullie als afdeling zullen voorzien. 

 
• Benadruk dat mensen die ziek zijn, of die tot zeven dagen voor de activiteit 

symptomen van COVID-19 vertoonden, niet zijn toegelaten. Ook als er in de naaste 
omgeving ziekte of ziektesymptomen zijn geweest, wordt deelname aan de 
activiteiten tijdelijk verboden.	 		

	
• Zorg ervoor dat ook de begeleiders en lesgevers op de hoogte zijn van de 

maatregels. Kan je de maatregel van 1,5 meter niet garanderen? Laat dit dan tijdig 
weten aan de lesgever. 							 

 
• Zorg dat je op voorhand contactgegevens verzamelt van alle deelnemers. Dit 

betekent dat er enkel activiteiten kunnen plaatsvinden op persoonlijke uitnodiging 
of via inschrijvingen. De gegevens van de deelnemers hou je minstens één maand 
bij. 

 
• Voorzie in je communicatie contactgegevens voor wie extra vragen heeft in verband 

met de veiligheid van de activiteit of voor wie een besmetting na de activiteit wil 
melden. 
 

• Geef contactgegevens door zodat deelnemers je kunnen bereiken wanneer ze 
achteraf ziek blijken te zijn. 
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De activiteit 
 
DE LOCATIE 
 
De locatie en manier waarop je deze inricht tijdens je activiteit hebben een grote invloed 
op het verminderen van besmettingsrisico's.  
 

• Om besmetting te voorkomen, is het altijd beter om de activiteit te laten 
plaatsvinden in de openlucht. Ga daarom na of de activiteit of eventueel een 
gedeelte ervan buiten kan plaatsvinden.  

 
• Laat je de activiteit toch doorgaan in een lokaal? Zorg dan dat er ventilatie aanwezig 

is. Voor, tijdens en na de activiteit dien je het lokaal goed te verluchten. 
 

• Richt je lokaal zo in dat op elk moment de afstand van anderhalve meter 
gerespecteerd kan worden. Dit betekent dat de deelnemers minstens anderhalve 
meter uit elkaar moeten kunnen zitten bij een zittende activiteit.	  

 
• Probeer alle deuren zo veel mogelijk open te zetten. Op die manier moeten de 

deurklinken niet aangeraakt worden.	 
 

• Heeft de gebouwbeheerder al preventieve maatregels opgesteld? Zorg dat je deze 
regels altijd nauwgezet opvolgt. 

 
• Voorzie visueel materiaal om mensen te herinneren aan de regels omtrent hand- 

en hoesthygiëne en het houden van afstand. Een Vief-poster hierover wordt je 
bezorgd door het provinciale secretariaat.  

 
• Hou rekening met de andere gebruikers van het lokaal. Zijn er andere verenigingen 

aanwezig in het gebouw tijdens de activiteit? Maak dan afspraken over het gebruik 
van pauzeruimtes, de organisatie van de in- en uitgang en de circulatie van het 
gebouw. Kies er bij voorkeur voor om de activiteiten niet op hetzelfde moment te 
laten starten en om pauzemomenten niet te laten overlappen. 

 
• Is je lokaal voldoende ruim voor het aantal deelnemers dat je verwacht en het type 

activiteiten dat je voor ogen hebt? In onderstaande tabel kan je terugvinden hoe 
groot je lokaal minstens moet zijn voor de activiteit die je wilt organiseren. 
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CIRCULATIEPLAN` 
 
Een circulatieplan is een plan met bewegingen door het gebouw, zodat de deelnemers 
elkaar minder zullen kruisen wanneer ze zich door het gebouw begeven. 
 

• Zorg bij voorkeur voor gescheiden in- en uitgangen. Zijn er bijvoorbeeld twee 
deuren die uitkomen in het lokaal? Zorg er dan voor dat één van deze deuren de 
ingang is en de andere deur als uitgang fungeert. Kies bij voorkeur in de toiletten, 
gangen, trappen en liften een wandelrichting. Hou steeds in gedachte dat de 
deelnemers elkaar zo min mogelijk zouden moeten kruisen.  

 
• Vraag bij de gebouwbeheerder na of er een circulatieplan beschikbaar is. Dit kan je 

overnemen of gebruiken ter inspiratie van je eigen circulatieplan.  
 

• Zorg voor visuele ondersteuning van het circulatieplan. Geef duidelijk aan waar de 
in- en uitgangen zijn. Zorg dat het voor de deelnemers duidelijk is hoe de 
bewegingen door de locatie het veiligst verlopen. Plak hiervoor bijvoorbeeld pijlen 
op de grond of op de muur om de wandelrichting te geven of span linten om 
bepaalde ruimtes van elkaar af te sluiten.  

 
• Geef de mensen met beperkte mobiliteit voorrang bij het gebruik van de lift. Ook 

in de lift moet de afstand van 1,5 meter gerespecteerd worden. Dit betekent dat de 
meeste liften niet groot genoeg zijn om meer dan één persoon tegelijkertijd toegang 
te geven. Personen met een beperkte mobiliteit mogen begeleid worden door één 
begeleider. Het gebruik van mondmaskers in de lift is verplicht! 

 
• Informeer duidelijk over de circulatieregels bij de ingang van het gebouw en op alle 

plaatsen waar risico’s bestaan. Maar hierover duidelijke afspraken met de 
gebouwbeheerder of andere gebruikers van de locatie. 
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HET MATERIAAL 
 
Tijdens een activiteit worden er een heleboel oppervlakten en materialen aangeraakt. Door 
deze regelmatig te ontsmetten en de deelnemers te vragen regelmatig de handen te 
wassen, beperken we het risico op besmetting. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Zorg ervoor dat er ter plaatse materiaal, zoals handgel en zo nodig mondmaskers, 
beschikbaar is of verzoek de deelnemers om zelf beschermend manteriaal mee te 
nemen naar de activiteit. 

 
• Voorzie het nodige ontsmettingsmateriaal voor veelgebruikte contactoppervlakten 

en voorwerpen. 
 

• Zorg ervoor dat de uitwisseling van materialen en gebruiksvoorwerpen beperkt 
wordt tijdens de activiteiten en dat dit op een veilige manier gebeurt. Als je een 
activiteit inricht waarbij materiaal gedeeld wordt, kan je jezelf afvragen of er hier 
geen alternatieven voor zijn. 

 
• Ontsmet voor, tijdens en na de activiteit alle contactoppervlakken die gedeeld 

worden. Hieronder vallen bijvoorbeeld de tafels, stoelen, deurklinken, toiletten en 
lichtknoppen.  

 
• Ontsmet tevens alle gebruiksvoorwerpen die gedeeld worden. Ook dit dien je voor, 

tijdens en na de activiteit te doen. 

ZIJN MONDMASKERS 
VERPLICHT? 

 
 
Het gebruik van een mondmasker 
wordt ten zeerste aangeraden. 
Het dragen ervan is	verplicht als 
de afstand van 1,5 meter niet 
gegarandeerd kan worden. Bekijk 
dus of dat de deelnemers aan 
jouw activiteit op een veilige 
afstand van elkaar kunnen zitten. 
Als dat niet het geval is, licht je 
best de deelnemers op voorhand 
om een mondmasker mee te 
nemen naar de activiteit. 
Deelnemers zonder mond-masker 
worden in dat geval niet 
toegelaten tot de activiteit. Dit 
geldt ook voor de begeleiders en 
lesgever van de activiteit. 
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• Zorg voor een veilige en hygiënische toegang tot water en zeep, papieren 

wegwerphanddoeken en/of handgels met alcohol. 
 

• Reinig en ontsmet na gebruik de ruimte en gebruikte voorwerpen of maak daarover 
duidelijke afspraken met de gebouwbeheerder. 
 

 
ALGEMENE HOUDING 
	

• Stel mensen op hun gemak, zorg dat ze het als een ontspanning aanvoelen en dat 
ze met een gerust geweten kunnen deelnemen. Zorg dat de nadruk ligt op het 
plezier maar met respect voor de regels. 

 
• Vraag voor of na de activiteit of de deelnemers zich veilig voel(d)en. Als je signalen 

zou krijgen dat de mensen zich niet veilig voelen, maak dit dan bespreekbaar. Hoe 
komt dat? 

 
• Reageer onmiddellijk als je ziet wanneer iemand de maatregelen niet naleeft. 

 
• Als je activiteit anders verloopt dan gewoonlijk door de preventie-maatregelen, leg 

dan aan de deelnemers uit hoe dit bijdraagt tot een betere preventie.		
	

• Wijs iedereen op zijn/haar verantwoordelijkheid om alle veiligheidsregels en 
preventiemaatregelen nauwgezet op te volgen. Maak de deelnemers duidelijk dat 
ze tijdens de activiteit de hand- en hoesthygiëne moeten respecteren en dat ze 
voldoende afstand moeten bewaren. 

 
• Vraag je af of dat de activiteit die je inricht mogelijk is als je rekening moet houden 

met de afstand van anderhalve meter. 
 

• Probeer indien mogelijk met groepsindelingen te werken. Zorg er dan voor dat 
iedereen steeds in zijn eigen groep blijft. Op die manier creëer je gescheiden 
contactbubbels binnen je groep van deelnemers. 

 
• Bestudeer de mogelijkheid om kleinere groepen op verschillende momenten te 

laten pauzeren, eventueel in verschillende ruimtes. 
 

• Beperk fysieke beweging tijdens de activiteit. 
 

• Regel de toestroom van deelnemers en vang ze op voor de ingang. 
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VERPLAATSINGEN 
 
• Ga na of er er deelnemers zijn die met het openbaar vervoer komen. Zorg er in 

dat geval voor dat ze zich niet tijdens de spitsuren moeten verplaatsen. 
 

• Vermijd risicovolle activiteiten, bijvoorbeeld een verplaatsing met een volle bus. 
 

• Maak deelnemers duidelijk dat een mondmasker dragen bij verplaatsingen met 
het openbaar vervoer verplicht is! 
 

• Als er gecarpoold wordt, dien je ervoor te zorgen dat iedereen 1,5 m van elkaar af 
zit. 

 
 
VOEDSEL EN DRANK 
 
Het aanbieden en nuttigen van voedsel en drank wordt afgeraden, omdat dit het risico op 
besmetting verhoogt. Stel jezelf de vraag of het wel nodig is dat er samen gegeten en/of 
gedronken wordt. Serveer je toch eten en drinken? Dan zou je best volgende maatregelen 
strikt opvolgen: 
 

• Geef de voorkeur aan het meenemen van eigen drank en voedsel. Je kan 
bijvoorbeeld aan de deelnemers laten weten dat er wel gegeten en gedronken mag 
worden, maar dat ze zelf alles moeten meenemen.  
 

• Als er samen wordt gegeten of gedronken, zorg dan voor zo weinig mogelijk 
uitwisseling van materiaal, voedsel en drank. Kies bij voorkeur voor vooraf 
gemaakte porties en kleine flesjes drank, zodat er niet gedeeld moet worden.  

 
• Alles wat op tafel komt, moet na het vertrek van de gasten in de afvalcontainer of 

moet gereinigd en ontsmet worden. 
 

• Kies voor een takenverdeling. Duid aan wie er in staat voor de afwas, wie er de 
koffie schenkt, wie de tafels afruimt, … Zorg ervoor dat de taakverdeling goed 
opgevolgd wordt.  
 

• De bediening van drank en voedsel gebeurt bij voorkeur door één persoon, die 
enkel deze taak op zich neemt. Deze persoon wast en ontsmet voortdurend de 
handen en draagt een mondmasker. 

 
• Vermijd cash geld zo veel als mogelijk. Probeer eventueel met overschrijvingen of 

een drankkaart, die de mensen zelf aftekenen, te werken. 
 

• Iedereen vermijdt zo veel mogelijk om met gereedschap (messen, 
keukenhanddoeken…) te werken dat ook door andere vrijwiliigers wordt gebruikt. 
Indien dit niet mogelijk is wordt dit gereedschap regelmatig gereinigd en ontsmet. 

 
• Probeer de verplaatsingen in de keuken zo veel mogelijk te beperken en probeer 

elkaar zo weinig mogelijk te kruisen. 
 

• Als je voedsel of drank serveert, dien je een mondmasker te dragen. 
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• Handdoeken en afwasmateriaal dienen veelvuldig gewisseld te worden. 
 

• Glazen, tassen, servieswerk en bestek moeten na ieder gebruik gewassen worden 
met zeep en gespoeld worden. 

 
• De bierglazen enkel spoelen in koud water met een spoelmiddel volstaat niet. 

Machinaal afwassen heeft de voorkeur boven met de hand afwassen. 
 

• Als je met de hand afwast, is het aangeraden om heet water en detergent te 
gebruiken. Eventueel kan je naspoelen met koud drinkbaar water. 

 
• Was de handen voor je de gewassen glazen aanraakt. 
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Na de activiteit 
 
EVALUATIE 
 

• Evalueer punt per punt de geplande maatregelen en overloop of ze goed zijn 
opgevolgd. 

 
• Ga na of je tijdens de activiteit situaties hebt vastgesteld waar veiligheidsrisico’s aan 

verbonden waren. Hoe kan je hier volgende keer op anticiperen? Zijn er 
maatregelen die je kan nemen om dergelijke situaties te voorkomen? 

 
• Kijk of je lessen voor de toekomst kan trekken uit de bijeenkomst. 

 
• Bij EHBO-verzorging is het onmogelijk om afstand te bewaren. Een mondmasker 

en handschoenen zijn dan verplicht. Pas zowel het materiaal als je instructies aan 
om op een coronaveilige manier EHBO te kunnen verlenen. Heb je als vrijwilliger 
zelf medische zorgen? Laat de zorg dan over aan iemand anders. 

 
• Breng alle deelnemers op de hoogte als er binnen veertien dagen na de activiteit 

een melding binnenkomt van een mogelijke besmetting van één van de 
deelnemers. Volg daarbij de GDPR-richtlijnen. Het is dus niet de bedoeling dat je 
de namen van personen die besmet zijn, doorgeeft aan andere deelnemers.  		
 

 
AANSPRAKELIJKHEID 
 
Een veel gestelde vraag is of dat je als organisator aansprakelijk kan gesteld worden als 
zich - ondanks de genomen maatregelen - toch een besmetting zou voordoen als gevolg 
van interacties tijdens een groepsactiviteit. Hoewel het antwoord op deze vraag heel 
genuanceerd is, kan je in regel niet aansprakelijk gesteld worden voor besmetting als: 
 

• de activiteit georganiseerd werd volgens de wettelijk geldende maatregelen;  
 

• de organisator alle inspanningen heeft geleverd om besmetting te voorkoming, bij 
de voorbereiding, uitvoering én opvolging van de groepsactiviteit.  

 
Het is dus uitermate belangrijk om je bij het inrichten van activiteiten te houden aan de 
maatregelen die gebundeld werden in deze handleiding.  
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CONTACT 
 
Heb je nog vragen over de maatregelen? Aarzel niet om ons te contacteren!  
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Checklist 
 
Maak gebruik van deze handige checklist om gemakkelijk na te gaan of je activiteit 
op een veilige manier verloopt. Bewaar deze checklist samen met je 
deelnemerslijst. 
 
Afdeling: ………………………………………………………………………………. 
Datum:   ………………………………………………………………………………. 

Voor de activiteit  

Is de locatie veilig? 

□ We laten de activiteit buiten doorgaan of kiezen voor een lokaal dat 
groot genoeg is. 
□ We voorzien voldoende afstand tussen de deelnemers. 
□ We hebben duidelijke signalisatie. 
□ We voorzien ontsmettingsmateriaal voor tafels, deurklinken, stoelen ...  
□ We voorzien mondmaskers en handschoenen als dat nodig is.  

Zijn de deelnemers goed en duidelijk geïnformeerd? 

□ We informeren hen over de maatregelen die we nemen via ... 
□ We informeren hen over materiaal dat ze zelf moeten meebrengen, zoals 
een mondmasker of handgel. 
□ We informeren hen dat wie ziek is of symptomen van COVID-19 vertoont 
niet toegelaten wordt.  

Tijdens de activiteit  

We houden onze activiteit veilig:  

□ We ontsmetten regelmatig contactoppervlaktes zoals tafels, klinken, 
stoelen ... 
□ We voorzien voldoende signalisatie. 
□ Bij grote groepen verdelen we de deelnemers in subgroepen. 
□ We wisselen zo weinig mogelijk materiaal uit tijdens de activiteit (of 
ontsmetten het materiaal als het niet anders kan). 
□ We volgende maatregelen rond eten en drinken strikt op.   

We informeren de deelnemers:  

□ We leggen bij de start van de activiteit onze maatregelen duidelijk uit.  
□ We voorzien visueel materiaal rond de maatregelen. 
□ We verzamelen de contactgegevens voor eventuele contactopsporing.  

Na de activiteit  

□ We reinigen het lokaal en het gebruikte materiaal. 
□ We houden de contactgegevens van de deelnemers één maand bij.  
□ We evalueren onze veiligheidsmaatregelen.  
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Deelnemerslijst 
 
Afdeling: ………………………………………………………………………………. 
Datum:   ………………………………………………………………………………. 
 
 

Naam Telefoonnummer E-mailadres Straat + nr. 
Postcode + 
Gemeente 
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Naam Telefoonnummer E-mailadres Straat + nr. 

Postcode + 
Gemeente 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 


