UPDATE CORONA COVID 19 – 10/06/2020
Beste sportvrienden,
Naar aanleiding van de versoepeling van de regelgeving in verband met het corona covid 19
kunnen wij het volgende mededelen.
Vanaf 1 juli kunnen er eventueel terug wedstrijden georganiseerd worden, weliswaar onder
strikte voorwaarden.
De protocollen van de overheid dienen zeker in acht genomen te worden net als
onderstaande richtlijnen.
Clubs die een eventuele wedstrijd willen organiseren dienen in de eerste plaats het NVBK
hiervan op de hoogte te brengen, dit via mail. Het NVBK zal de datum nazien en de
aanvrager op de hoogte brengen van de mogelijkheid. Let wel, clubs die op de kalender
vermeld zijn behouden hun voorrang.
Tevens adviseren wij om zeker navraag te doen bij het plaatselijk stad- of gemeentebestuur,
gezien er soms andere maatregelen van toepassing zijn.
Voor 2020 zal het NVBK geen enkel kampioenschap erkennen gezien de onvolledige
sportkalender. Deelname aan wedstrijden komen enkel in aanmerking voor een eventuele
overgang van categorie doch voor een aangevraagde wedstrijd gelden de bestaande
reglementeringen van het NVBK.
Een organiserende club dient eveneens de regelgeving te volgen indien men zijn kantine
(clubhuis) gebruikt tijdens deze organisatie. (Zie vorige nieuwsbrief)
De organiserende club dient alle nodige maatregelen te nemen op en rond het terrein, dit
ter bescherming van iedereen. Veiligheid voor de keurders, terreinpersoneel, secretariaat,
deelnemers, medewerkers en publiek. (zie voorschriften en regelgeving onder)
Voorschriften “Corona crisiscentrum”
Sportsector
Vanaf 8 juni kunnen de contactloze sportactiviteiten worden hervat, indoor en outdoor,
amateur of professioneel, competitie en training. Sportzalen en fitnessruimtes mogen ook
heropenen, mits het protocol in acht wordt genomen.
Maar:
 Contactsporten (bv. judo, boksen, voetbal enz.) moeten altijd beperkt blijven tot
“contactloze” trainingen;
 Wat de sportfaciliteiten betreft, zullen de protocollen ook moeten worden gevolgd.
Kleedkamers en douches zullen nog steeds niet toegankelijk zijn;
Nog wat de sport betreft, is alles vanaf 1 juli weer toegestaan, op voorwaarde dat de
protocollen worden nageleefd.

Zowel in de culturele sector als de sportsector zal vanaf 1 juli een zittend publiek van
maximaal 200 personen - ongeacht de grootte van de zaal - zijn toegestaan, met
inachtneming van de veiligheidsafstanden en altijd met strikte naleving van de protocollen.
Wanneer mensen deelnemen aan culturele - maar ook vrijetijdsactiviteiten - is het dragen
van een masker te allen tijde aan te bevelen
Alle georganiseerde activiteiten worden hervat, tenzij de herstart in een andere fase wordt
gepland, met protocollen die zowel de gebruikers als het personeel beschermen. Deze
protocollen worden bepaald door de bevoegde minister, na advies van de GEES, in overleg
met de sector en, in het geval van noord-zuidaangelegenheden, met een interfederale
aanpak;
De protocollen zullen tegen 1 juli worden geëvalueerd. Als er voor een subsector geen
protocol bestaat, wordt een document online geplaatst met de algemene regels die op zijn
minst van toepassing zouden moeten zijn;
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activiteiten die geen fysieke contacten impliceren, in georganiseerd verband, in het
bijzonder door een club of een vereniging, met een groep van maximum 20 personen tot en
met 30 juni 2020, en van maximum 50 personen vanaf 1 juli 2020, steeds in de aanwezigheid
van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter;
- sportieve activiteiten zonder effectieve fysieke contacten, met inbegrip van wedstrijden,
zonder publiek (gesloten deuren) vanaf 8 juni 2020;
- sportieve activiteiten, met inbegrip van wedstrijden, en voorstellingen met een zittend
publiek, vanaf 1 juli 2020, met maximaal 200 toeschouwers met naleving van het protocol
vastgesteld door de bevoegde minister in overleg met de betrokken sector;
Hou het zeker veilig en gezond voor iedereen.

