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Aanpassing van de clubwerking 

Update 1 februari 2021 

 

 
 
Het akkoord dat door de ministers van Jeugd en Sport van de verschillende regeringen op 26 januari 

bereikt werd inzake de buitenschoolse activiteiten werd vastgelegd in een Ministerieel besluit door 

het Overlegcomité en vertaald naar een nieuw protocol. 

Dit vraagt opnieuw heel wat flexibiliteit van onze clubs, we geven jullie hieronder nog een paar tips 

mee om de praktisch aan te pakken: 

 

1 SITUATIESCHETS 

✓ Bepaald de maximale capaciteit van de indoor accommodatie (in overleg met lokaal bestuur) 

en hoeveel bubbels er eventueel op eenzelfde moment in de zaal kunnen 

✓ Hou bubbels strikt gescheiden: 

o Circulatieplan: aparte looplijnen – ingang/uitgang 

o Eventueel schermen of visuele scheidingen voorzien 

o Voorzie tijd tussen trainingen van bubbels (= moment om accommodatie ook te 

ventileren) 

✓ Zorg voor een goede registratie van aanwezigen 

✓ Voorzien ontsmettingsmateriaal voor handen (bij aankomst/vertrek) en gedeeld 

(sport)materiaal 

✓ Maak afspraken met de accommodatieverantwoordelijke voor het reinigen sanitair en 

veelgebruikte contactoppervlakken zoals deurklinken, kranen,… 

✓ Hou de CO2-waarden in de gaten (900 ppm = waarschuwing, 1200 ppm = alarm). Kan dit niet, 

zorg voor een goed ventilatie door ramen en deuren op te zetten en/of impulsverluchting te 

doen tussen twee bubbels, voorzien hiervoor een kwartiertje. 

 

2 SAMENSTELLING BUBBELS 

Belangrijk is dat - als een kind of jongeren kiest voor de gymclubs als buitenschoolse activiteit – elke 

sporter slechts deel uitmaakt van één bubbel van 10 personen. 

Op maandag acro in groep A en op vrijdag tumbling in groep B is niet toegelaten, enkel als groep A + 

B samen max. 10 sporters bevat. Eenzelfde groep die op dinsdag recreatief toestelturnen doet en op 

zondag danst, is wel toegelaten. 

 

De capaciteit zal dus verlaagd worden en keuzes zullen gemaakt moeten worden. Enkele tips: 

- Vraag welke kinderen voor gymnastiek kiezen en eventueel welke discipline/groep 

- Week om week – werk eventueel met kleuren, zodat het duidelijk is wie wanneer kan komen 

- Maak een training iets korter, zodat je de groep kan opsplitsen en na elkaar kan laten trainen 

- Heeft een groep meerdere trainingsmomenten, verminder het aantal trainingen, maar 

verleng de duurtijd eventueel.  

- Laat de trainer van de groep het praktisch organiseren (binnen kader), zodat je als 

clubverantwoordelijke niet alles moet doen 

 

Op de FAQ-pagina geven we ook een antwoord op jullie meest voorkomende vragen.  

https://gymfed.s3.eu-central-1.amazonaws.com/media/bc3ebc1e0d26ec573d157781c2d428b0.pdf
https://www.gymfed.be/nieuws/faq-sporten-in-coronatijd11

