Corona Protocol – vrijetijdsbesteding Brecht
Ons land zit sedert 13 oktober 2020 op nationaal niveau in alarmfase 4. Het daggemiddelde van de
nieuwe besmettingen met het coronavirus COVID-19 is exponentieel gestegen. Deze stijging lijkt pas een
maand na afkondiging van de alarmfase te vertragen.
Deze exponentiële evolutie heeft tot gevolg dat de bezettingsgraad van de ziekenhuizen, in het bijzonder
de diensten van de intensieve zorg, opnieuw kritiek wordt. De druk op de ziekenhuizen en op de
continuïteit van de niet COVID-19 zorg neemt toe en dit kan een aanzienlijk effect hebben op de
volksgezondheid. Sommige ziekenhuizen kampen met een personeelsuitval wegens ziekte en dit kan
leiden tot een tekort aan personeel in de zorgsector. De opvang van patiënten op het grondgebied van
België komt meer en meer onder druk te staan.
Om de epidemiologische situatie onder controle te krijgen, dient een ongecontroleerde en exponentiële
groei van de epidemie vermeden te worden.
Het is noodzakelijk om bijzondere aandacht te besteden aan activiteiten die een aanzienlijk risico op
verspreiding van het virus met zich meebrengen, dit zijn met name de sociale contacten.
Niet alleen op korte termijn is een doortastende aanpak nodig. De huidig afgekondigde hogere
maatregelen bieden een perspectief voor slechts enkele weken. De burgemeester, in samenspraak met
de gemeentelijke crisiscel, oordeelt dat dit te kort is. Om doortastend te kunnen optreden tegen het virus
en de pandemie een halt toe te roepen, is een aanpak op langere termijn noodzakelijk.
Daarom roept de burgemeester, in samenspraak met de gemeentelijke crisiscel, op om –in
samenwerking met en overleg tussen de gemeente Brecht en de verenigingen- maatregelen vast te
leggen die zich uitstrekken tot en met 31 maart 2021. Op deze manier krijgen de Brechtse burgers en
verenigingen een perspectief op langere termijn om hun werking en activiteiten te kunnen blijven
voortzetten.
De afspraken in dit protocol kunnen op bepaalde momenten soepeler of strenger zijn dan de op dat
moment geldende federale, Vlaamse of provinciale maatregelen. Indien de maatregelen van deze hogere
niveaus soepeler zijn dan de afspraken gemaakt in dit protocol, wordt dit protocol gevolgd. Indien de
maatregelen van de hogere niveaus strenger zijn dan dit protocol, worden de maatregelen van de hogere
niveaus gevolgd.
Naast dit protocol wordt er uiteraard in alle gevallen nog steeds een beroep gedaan op het
verantwoordelijkheidsgevoel en de geest van solidariteit van elke burger om de social distancing na te
leven en om alle gezondheidsaanbevelingen rigoureus toe te passen.
De afspraken uit dit protocol worden toegepast vanaf 17/11/2020 tot en met 31/3/2021.


1. Vrijetijdsbesteding en verenigingswerking
Verenigingen en organisatoren van vrijetijdsbesteding (hierna allen genoemd als ‘vereniging’) zetten
alleen in op hun kernactiviteiten. Een kernactiviteit kan omschreven worden als een activiteit waar de
vereniging of organisator in hoofdzaak mee bezig is. Alle andere activiteiten worden opgeschort,
tenzij deze activiteit tot doel heeft andere mensen naar aanleiding van de pandemie voort te helpen.
De betekenis hiervan dient strikt geïnterpreteerd te worden. Elk initiatief hiertoe wordt voor toelating
voorgelegd aan de gemeentelijke crisiscel (corona@brecht.be of 0800 23 310)




















We raden iedere burger aan zich te beperken tot deelname aan maximaal 1 hobby. Het is niet de
bedoeling dat burgers naar een kernactiviteit van een vereniging gaan én ook naar een kernactiviteit
van een andere. We vragen de verenigingen deze richtlijn aan hun leden te communiceren en deze
boodschap uit te dragen.
Verenigingen organiseren de kernactiviteit zo dat maximaal 15 personen tegelijk kunnen deelnemen,
steeds met inachtname van de afstandsregels en de hygiënische maatregelen. Deze maatregel geldt
ongeacht de leeftijd van de deelnemers. Bovenop de 15 deelnemers mogen 2 begeleiders aanwezig
zijn. Indien er wordt geopteerd voor meer begeleiders, zal er per extra begeleider 1 deelnemer
minder kunnen deelnemen.
Alle kernactiviteiten van verenigingen vinden bij voorkeur buiten plaats. Activiteiten kunnen binnen
doorgaan mits het aantal deelnemers van de activiteit de beschikbare ruimte van de lokalen niet
overschrijden. Sectorgebonden regels bepalen daarbij de minimumoppervlakte die per persoon
voorzien moet worden.
2. Gebruik mondneusmasker
Alle deelnemers van de kernactiviteiten van de sportverenigingen dragen vanaf de leeftijd van 12 jaar
na het sporten onmiddellijk een mondneusmasker. Het dragen van een mondneusmasker wordt sterk
aanbevolen bij -12-jarigen.
In jeugdverenigingen wordt een mondneusmasker gedragen vanaf de leeftijd van 12 jaar. Het
mondneusmasker wordt ook gedragen bij fysiek zware inspanningen. Het dragen van een
mondneusmasker wordt sterk aanbevolen bij -12-jarigen.
In cultuurverenigingen wordt eveneens een mondneusmasker gedragen vanaf de leeftijd van 12 jaar.
Enkel bij activiteiten met zang en het bespelen van muziekinstrumenten mag het mondneusmasker
weg gelaten worden als er een afstand van 3m rondom elke persoon gelaten kan worden. Bij toneel
of bewegingsexpressie wordt het mondmasker gedragen.
Begeleiders van activiteiten dragen bij alle soorten activiteiten steeds een mondneusmasker
3. COVID-19-verantwoordelijke
Elke vereniging duidt een COVID-19-verantwoordelijke aan die de maatregelen duidelijk
communiceert onder de leden en toeziet op de naleving ervan. De naam en contactgegevens van
deze verantwoordelijke worden ten laatste op 30/11/2020 meegedeeld aan het gemeentebestuur via
deze link.
De verantwoordelijke is het enige aanspreekpunt van de gemeente in verband met COVID-19
De verantwoordelijke zal de nodige opleiding en begeleiding krijgen in verband met COVID-19 en de
op elk moment geldende maatregelen

4. Gebruik gemeentelijke infrastructuur
De gemeentelijke infrastructuur wordt gesloten, met uitzondering van:
Kernactiviteiten van of verenigingen (zie alinea 1. Verenigingswerking en vrijetijdsbesteding)
Overlegmomenten van verenigingen
Overlegmomenten van interne gemeente- of OCMW-diensten die plaatsvinden in de
gemeentelijke infrastructuur

Deze uitzonderingen kunnen enkel plaatsvinden indien de regels met betrekking tot hygiëne, afstand en
maximaal toegelaten personen op de specifieke locatie, de specifieke sectorgebonden protocollen en de
afspraken gemaakt in dit protocol nageleefd kunnen worden. Het toegelaten aantal aanwezigen zal per
zaal in de gemeentelijke infrastructuur aangeduid staan met een maximum van 17 personen. Bij misbruik
zal toegang tot de gemeentelijke infrastructuur voor onbepaalde duur ontzegd worden voor de vereniging.


5. Gemeentelijke activiteiten
De gemeente en het OCMW van Brecht organiseren geen activiteiten die mensen bij elkaar brengen
(workshops, cultuurmomenten, sportactiviteiten, toerismeactiviteiten,…). De bibliotheek en het
Kempuseum blijven geopend, mits het volgen van de richtlijnen in verband met maximaal aantal
bezoekers en van de hygiënische maatregelen

Dit protocol werd opgesteld om de veiligheid en gezondheid van de leden van onze verenigingen en
ruimer gezien van de Brechtse burger te kunnen garanderen. Wij rekenen erop dat iedereen deze regels
zorgvuldig toepast met het nodige respect voor elkaars veiligheid.

Alvast bedankt voor uw inspanningen,
Namens het lokaal bestuur van de gemeente Brecht en de besturen van alle Brechtse verenigingen

