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Goed nieuws …
Vanaf maandag 8 juni kunnen bestuursvergaderingen, praatbijeenkomsten of andere activiteiten georganiseerd door 
zelfhulpgroepen of patiëntenverenigingen onder bepaalde voorwaarden opnieuw doorgaan.

… op voorwaarde dat je de regels van de Veiligheidsraad naleeft 
Activiteiten van een club of vereniging zijn toegelaten van 8 tot 30 juni 

•	 als ze geen fysieke contacten inhouden 

•	 als er geen publiek aanwezig is

•	 als er steeds een verantwoordelijke bij de activiteiten aanwezig is

•	 als de groep maximaal 20 personen telt. Vanaf 1 juli mogen maximaal 50 personen deelnemen. 

Een draaiboek om je te helpen nadenken
Om die activiteiten veilig te hernemen, moet je wel steeds richtlijnen 
naleven en veiligheidsmaatregelen nemen. Als organisator is het dus 
belangrijk om bij elke concrete groepsactiviteit mogelijke risico’s 
vooraf goed in te schatten en de nodige maatregelen te nemen. 
Daarvoor bedenk je als het ware een draaiboek dat uitmondt in een 
protocol. De diverse onderdelen van zo’n draaiboek vind je hierna 
opgelijst.	Ten	slotte	vind	je	op	het	einde	van	deze	infofiche	een	voor-
beeld van een protocol.

Protocollen, maatregelen, voorschriften … Samenkomsten zullen nu 
wellicht wat minder vertrouwd en met meer regels verlopen. Som-
mige verenigingen zoals de Anonieme Alcoholisten gingen al aan de 
slag met de nieuwe regels en tonen dat samenkomen toch goed lukt 
binnen de strikte context. 

Risico-analyse
Denk na over mogelijke risico’s, breng ze in kaart en neem beslissingen om ze te beperken.

Deelnemers

 □ Behoren deelnemers of begeleiders tot risicogroepen, zoals personen ouder dan 65 jaar, personen met diabe-
tes, hartziektes, long- of nieraandoeningen en personen van wie het immuunsysteem verzwakt is? 

Wat kan je doen? Samenkomsten uitstellen, videobellen, deelnemers vooraf wijzen op hun verhoogd risico, 
mondmaskers ‘verplichten’, grotere afstand bewaren, strenger toezicht houden, sanitaire maatregelen treffen, 
bijeenkomen in kleinere groepen ...

 □ Verwacht je deelnemers van verschillende generaties, bijvoorbeeld kinderen en volwassenen? 

Wat kan je doen? Kinderen apart ontvangen, vermenging van ‘familiebubbels’ vermijden ...

Vind jij dat de gevraagde maat-
regelen voor jouw vereniging, 
 activiteit of publiek (nog) te log 
of te moeilijk zijn? Dan kan je de 

fysieke samenkomsten nog even uitstellen. 

Een andere optie is om de samenkomst 
heel eenvoudig te houden: je voorziet geen 
drank of versnaperingen en wisselt geen 
documenten of cash geld uit. Elkaar online 
ontmoeten kan een uitkomst zijn tot de 
regels verder versoepelen. 

Tips over online bijeenkomsten vind je op
https://bit.ly/online-bijeenkomsten

https://bit.ly/online-bijeenkomsten
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Locatie

 □ Is het lokaal ruim genoeg voor het aantal deelnemers dat je 
verwacht en de activiteit die je organiseert (minimaal 4 m2 
per persoon voor zittende activiteiten, 10 m2 voor activitei-
ten met beweging (turnen, rondlopen …)?

Wat kan je doen? Vooraf het maximum aantal deelnemers 
bepalen in functie van het lokaal en de activiteit, deelne-
mers zich vooraf laten aanmelden, vooraf of ter plaatse 
deelnemers weigeren als het (zaal)contingent bereikt is, 
samenkomsten uitstellen omdat het lokaal niet geschikt is ...

 □ Kan het lokaal goed verlucht worden? 

Wat kan je doen? Deur(en) open laten; vooraf, tijdens en na 
de activiteit vensters open laten; luchtcirculatiesysteem via 
buitenlucht inschakelen ...

 □ Kan de ‘social distancing’ (1,5 m) op alle momenten geres-
pecteerd worden, ook in ‘flessenhalzen’ (sanitaire voorzie-
ningen, gangen, trappen, ingang van liften …)? 

Wat kan je doen? Tafel- en stoelschikking aanpassen, looplijnen markeren, geschrankt zitten (schuin tegenover 
elkaar), blijven zitten, geen pauze inlassen, toezien op aankomst en vertrek van deelnemers ...

 □ Kan je contactoppervlakten (tafels, klinken, stoelen, doorgegeven voorwerpen …) voor, tijdens en na de activi-
teit ontsmetten? 

Wat kan je doen? Vooraf ‘schoonmaaktaken’ toebedelen, niet van plaats wisselen, geen materiaal doorgeven 
(iedereen brengt eigen documentatie en schrijfgerief mee), geen folders e.d. verdelen, ontsmetten van mate-
riaal dat toch wordt doorgegeven (bijv. microfoon, bordstiften …)

 □ Legt de gebouwenbeheerder specifieke maatregelen op? 

Wat kan je doen? Vooraf informeren bij gebouwenbeheerder, informatie vooraf bezorgen/meedelen aan deel-
nemers, plannen hoe je die maatregelen zal toepassen, niet samenkomen omdat je ze niet kan naleven, je eigen 
maatregelen afstemmen in functie van jouw publiek en activiteit (verstrengen kan, versoepelen uiteraard niet).

 □ Is toestemming van het lokale bestuur nodig of vaardigt het lokale bestuur specifieke regels of maatregelen uit?

Wat kan je doen? Informatie inwinnen bij het lokale bestuur en toestemming vragen, plannen hoe je die maatre-
gelen zal toepassen, niet samenkomen omdat je ze niet kan naleven, je eigen maatregelen afstemmen in functie 
van jouw publiek en activiteit (verstrengen kan, versoepelen niet).

 □ Zijn er andere gebruikers van de locatie waar je vooraf afspraken mee dient te maken over het gebruik van 
pauzeruimtes, de organisatie van de toegang, de circulatie in het gebouw? 

Wat kan je doen? Afspreken met andere gebruikers over lokalenwissel (wordt er bijv. na de voorafgaande activi-
teit ontsmet?), kruisen van deelnemers (laat wat speling tussen start- en einduren van opeenvolgende activitei-
ten), pauzemomenten (om bijv. flessenhalzen te vermijden) ...

 □ …
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Activiteit

 □ Kunnen de veiligheidsmaatregelen tijdens de activiteit op een vanzelfsprekende manier gegarandeerd worden? 

Wat kan je doen? Fysieke samenkomsten nog uitstellen want te moeilijk gezien de deelnemers, de locatie, de 
aard van de activiteit, praktische implicaties ...

 □ Moeten de deelnemers materiaal delen? 

Wat kan je doen? Het delen van materiaal niet toelaten, het materiaal eerst ontsmetten ...

 □ Is het moeilijk om tijdens de activiteit de nodige afstand te bewaren? 

Wat kan je doen? Opleggen van mondmasker voor elke deelnemer, mondmaskers ter beschikking stellen, 
samen komsten voorlopig uitstellen.

 □ Kan de activiteit (gedeeltelijk) in open lucht plaatsvinden?

 □ Kunnen dranken en versnaperingen veilig geregeld worden? 

Wat kan je doen? Drank en snacks (tijdelijk) niet toelaten, geen servies gebruiken, niets aan elkaar doorgeven, 
deelnemers vragen om eigen consumpties mee te brengen en zelf op te ruimen, de afwas niet samen doen ...

 □ Zijn er betalingen nodig en hoe worden die geregeld? 

Wat kan je doen? Overschrijvingen vooraf laten uitvoeren, ter plaatse enkel digitale betalingen toestaan (via 
smartphone) of louter cash betalingen met gepast geld toelaten. Bij cash betalingen: laat het geld in een afsluit-
bare doos enkele dagen onaangeroerd. 

Communicatie
Deel voor en tijdens de activiteit de coronamaatregelen mee aan alle (potentiële) deelnemers. Zo weet iedereen waar-
aan hij zich dient te houden. Deelnemers kunnen zelf beslissen of ze het voldoende veilig vinden om effectief deel te 
nemen. Licht ze na de activiteit in over gemelde besmettingen. 

Vóór de activiteit

 □ Informeer iedereen duidelijk en via voldoende kanalen over de maatregelen die je neemt om ieders veiligheid te 
waarborgen. 

 □ Laat weten welk materiaal deelnemers en begeleiders zelf moeten meebrengen (mondmaskers, ontsmettings-
gel …).

 □ Benadruk dat mensen die ziek zijn, of die tot drie dagen voor de activiteit symptomen van COVID-19 vertoon-
den, niet zijn toegelaten.

 □ Voorzie contactgegevens voor wie extra vragen heeft in verband met de veiligheid van de activiteit of voor wie 
een besmetting na de activiteit wil melden.

 □ Voorzie duidelijke instructies voor de verantwoordelijken. 
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 □ Stel je vooraf de vraag hoe je contactgegevens kan verzamelen in functie van contact tracing met inachtneming 
van de privacy van je deelnemers: hou de gegevens van deelnemers bij voorkeur een maand bij na hun eenvou-
dige, mondelinge toestemming volgens de principes van GDPR. 

 □ …

Tijdens de activiteit

 □ Regel de toestroom van deelnemers en vang 
ze op voor de ingang. 

 □ Zorg dat ze bij binnenkomst goed geïnfor-
meerd worden over de maatregelen. Wijs 
iedereen op zijn verantwoordelijkheid om alle 
veiligheidsregels en preventiemaatregelen 
nauwgezet op te volgen (hand- en hoest-
hygiëne, afstand bewaren …). 

 □ Stel mensen op hun gemak, zorg dat ze het als 
een ontspanning aanvoelen en dat ze met een 
gerust geweten kunnen deel nemen. Zorg dat 
de nadruk ligt op een deugddoende ontmoe-
ting, maar met respect voor de regels.

 □ Voorzie visueel materiaal om mensen te 
herinneren aan de maatregelen (posters, 
flyers …). Je kan dat op het internet vinden. 
Op www.willempirquin.be/stopcorona/ vind je 
bijvoorbeeld heel wat gratis symbolen.

 □ Geef je deelnemers bij het begin en tijdens de 
activiteit de gelegenheid om aan te geven of 
ze zich voldoende veilig voelen bij de manier 
waarop je de risico’s aanpakt. 

 □ Reageer onmiddellijk als je ziet dat regels niet worden opgevolgd.

 □ Geef duidelijk aan dat wie ziek wordt binnen de veertien dagen na de activiteit dit moet melden aan de organi-
satoren en zo nodig ook medewerking moet verlenen aan contact tracing. 

 □ …

Na de activiteit

 □ Communiceer het nodige als er binnen de veertien dagen na je activiteit een melding volgt van een mogelijke 
besmetting van één van de deelnemers. Conform de GDPR-richtlijnen laat je bij die berichtgeving namen en 
andere persoonsgegevens steeds achterwege. 

 □ …

https://www.willempirquin.be/stopcorona/
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Activiteit
Je kunt risico’s beperken als je verstandig omspringt met de groepsindeling, als je beweging en fysieke interactie 
tijdens de activiteit vermijdt of beperkt en hygiënemaatregelen neemt omtrent contactoppervlakten. Het toezicht op 
het naleven van de maatregelen moet ernstig uitgevoerd worden. 

Indeling in groepen

 □ Als je de groep van maximaal 20 deelnemers splitst in deelgroepen, hou die scheiding dan aan tijdens de 
 volledige duur van de activiteit (meng de groepjes niet voortdurend).

 □ Kan je groepen anders indelen om generaties of risicogroepen gescheiden te houden?

 □ …

Materialen en contactoppervlakten

 □ Beperk of verbied de uitwisseling van materialen en gebruiksvoorwerpen tijdens de activiteit. Als je toch zaken 
uitwisselt, zorg dan dat het veilig gebeurt, bijv. door de voorwerpen te ontsmetten. 

 □ Zorg voor zo weinig mogelijk uitwisseling van drank en voedsel. Je kan porties vooraf klaarmaken, kleine flesjes 
drank voorzien ... Kies er eventueel voor om iedereen zelf eten en drank te laten meebrengen of verbied drinken 
en eten tijdens de activiteit. 

 □ Ontsmet indien nodig tijdens de activiteit regelmatig contactoppervlakten die veel gebruikt worden (deur-
klinken, lichtschakelaars, stoelen, toiletten, tafels …)

 □ Reinig en ontsmet voor en na gebruik de contactoppervlakken en gebruikte voorwerpen of maak daarover 
duidelijke afspraken met de gebouwbeheerder.

 □ …

Naleven van de regels

 □ Neem de tijd om de begeleiders of mensen die een veiligheidstaak opnemen goed te briefen. 

 □ Maak aan de deelnemers duidelijk wie de taak heeft om toezicht te houden op de veiligheid.

 □ Leg aan het begin van de activiteit uit dat de activiteit misschien anders verloopt dan gewoonlijk door de 
preventie maatregelen. Leg de deelnemers ook uit wat je van hen verwacht.

 □ …

Evaluatie
Goed evalueren kan samen met de deelnemers. Dat kan na de activiteit, maar ook tijdens. Evaluatie draagt bij tot een 
correcte uitvoering van de voorgenomen maatregelen en zorgt dat je lessen trekt voor de toekomst. 
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Tijdens de activiteit

 □ Wees alert voor signalen die aangeven dat mensen zich tijdens de activiteit niet veilig voelen. Maak dat dan 
bespreekbaar.

 □ Vraag aan je deelnemers om elkaar te durven aanspreken als voorzorgsmaatregelen niet voldoende worden 
opgevolgd.

 □ …

Na de activiteit

 □ 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 er de volgende keer beter op anticiperen?

 □ Welke lessen kan je trekken voor toekomstige bijeenkomsten?

 □ …

Aan de slag met je eigen protocol!
Op de volgende pagina’s vind je een ‘voorbeeldprotocol’ gestoffeerd met uittreksels (in het blauw) uit het protocol dat 
de Anonieme Alcoholisten opstelden om de heropstart van hun vergaderingen vanaf 8 juni veilig te laten verlopen. 
Hun	protocol	slaat	specifiek	op	‘praatbijeenkomsten’.	De	regels	zijn	hun	keuze.	

Werk daarom je eigen protocol per activiteit uit, eventueel met andere regels in overleg met je zaalbeheerder of met 
je lokale overheid. Deel het met hen en je deelnemers. Hou het protocol bij de hand tijdens de activiteit.

Beelden: Freepik en Unsplash
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NAAM VERENIGING
Adres

(Indien vzw, de verplichte vermelding van adres van de maatschappelijke zetel,  
ondernemingsnummer en RPR – bevoegde ondernemingsrechtbank)

Protocol groepsbijeenkomsten tijdens corona-maatregelen van 8 tot 30 juni 2020
Met inachtneming van dit protocol organiseert de vereniging [naam] de volgende activiteit(en) in Vlaanderen:

 - ...

 - ...

(Som de activiteiten op waarop dit protocol betrekking heeft, bijvoorbeeld: bestuursvergaderingen, praatbijeenkomsten, werk-
groepen, bewegingsactiviteiten (meditatie, yoga, …). Stel eventueel per activiteit een afzonderlijk protocol op.)

Voor de activiteit duidde de vereniging (een) groepsverantwoordelijke(n) aan. Haar/Zijn/Hun naam/namen en de 
datum en plaats waarop de activiteit plaatsvindt, wordt/worden en op de laatste pagina van dit protocol vermeld. 
Groepsverantwoordelijken	brachten	deelnemers	vooraf	op	de	hoogte	van	dit	protocol	en	afficheren	de	veiligheids
regels bovendien bij de ingang van het gebruikte lokaal opdat alleen goed geïnformeerde deelnemers het lokaal 
betreden.

Hygiëne

 - Alle deelnemers wassen en/of ontsmetten de handen vooraleer de vergaderruimte betreden wordt; de groepsverant-
woordelijken zorgen voor de nodige middelen.

 - Alle oppervlakten en materialen die door de deelnemers kunnen worden aangeraakt, worden ontsmet voorafgaandelijk 
aan de vergadering (bijvoorbeeld tafels, stoelen, deurklinken …)

 - Tijdens de vergaderingen worden geen documenten gebruikt die gemeenschappelijk zijn; alleen individuele documenten 
zijn toegestaan, en individuele documenten worden alleen door de individuele eigenaar gebruikt.

 - De vergadering wordt niet onderbroken voor een pauze. Als de vergadering onvoorzien toch moet onderbroken worden 
(waarbij de deelnemers hun plaats verlaten), gelden voor het opnieuw innemen van de plaatsen opnieuw de hygiënische 
voorschriften zoals bij het begin van de vergadering (handen wassen, ontsmetting van oppervlakten ...).

 - Het is niet toegestaan om cash geldmiddelen te gebruiken.
 - Wanneer er toch baar geld in de collectebus belandt, zal de groepsverantwoordelijke handschoenen gebruiken om het 

geld in een luchtdicht afgesloten recipiënt onder te brengen en het onaangeroerd bewaren voor een periode van mini-
maal 72 uur, en pas na deze periode de cash verder verwerken.

 - Het is niet toegestaan om warme of koude dranken aan te bieden.
 - Individueel meegebrachte dranken kunnen individueel verbruikt worden, mits de lege drankverpakkingen door de 

 gebruiker onmiddellijk worden verwijderd: na afloop van de vergadering mag er geen enkele lege drankverpakking die-
nen te worden opgeruimd door iemand anders dan de verbruiker.

 - Deelnemers die een verhoogde lichaamstemperatuur hebben, niezen, hoesten, een loopneus hebben en/of andere symp-
tomen vertonen die kunnen wijzen op besmetting met het coronavirus, worden door de groepsverantwoordelijke niet 
toegelaten tot de vergadering.

Locatie

 - Indien mogelijk, verdient het aanbeveling om buiten te vergaderen.
 - Wanneer in een afgesloten ruimte vergaderd wordt, moet er op worden toegezien dat de ruimte zeer goed verlucht 

wordt, ook en vooral tijdens de vergadering.
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 - Het maximaal aantal deelnemers bedraagt 20 personen; het precieze aantal wordt bepaald door de oppervlakte van het 
lokaal en de wijze van vergaderen.

 - Elke groepsverantwoordelijke zal een nauwkeurige berekening maken van de oppervlakte van het lokaal, en die opper-
vlakte in m2 afficheren op het protocolblad.

 - Het aantal vierkante meter gedeeld door 2,4 geeft het maximaal aantal deelnemers, en ook dat aantal wordt door de 
groepsverantwoordelijke geafficheerd op het protocolblad.

 - Wanneer bij gebruik van de hierboven genoemde berekening de inrichting van het lokaal het evenwel onmogelijk maakt 
om de onderlinge afstand van 1,5 m tussen de deelnemers te bewaren, moet het aantal toegelaten deelnemers in functie 
daarvan verminderd worden.

 - Wanneer het maximaal toegelaten aantal deelnemers overschreden dreigt te worden, doordat bijvoorbeeld onverwacht 
zich deelnemers aandienen die voor de eerste keer deel wensen uit te maken van de groep, zal de groepsverantwoorde-
lijke de groep opsplitsen. De nieuwe deelnemers krijgen in die omstandigheid voorrang. 

 - Als er meerdere lokalen beschikbaar zijn, kunnen deze  — mits aan dezelfde hygiënische voorwaarden wordt beantwoord 
— onmiddellijk worden gebruikt. 

 - Als er maar één lokaal beschikbaar is, zal de groepsverantwoordelijke na opsplitsing een alternerend vergaderschema 
opstellen.

Afstand

 - Er moet op worden toegezien dat op elk moment minstens 1,5 m afstand behouden wordt tussen de deelnemers.
 - Het lokaal moet zodanig worden ingericht dat er één doorstroomrichting is, zodat deelnemers bij het betreden en het 

verlaten van het lokaal, elkaar niet kruisen.
 - Wanneer de minimale afstand van 1,5 m niet kan gewaarborgd worden, is het gebruik van mondkapjes of gezichtsmas-

kers geen optie; alleen het verminderen van het aantal deelnemers biedt een oplossing.
 - Gebruik van mondkapjes of gezichtsmaskers door deelnemers is altijd toegestaan.

Contact tracing

 - … de groepsverantwoordelijke maakt bij elke vergadering een lijst waarop deelnemers hun voornamen en gsm-nummers 
laten noteren. Die lijst wordt bij het einde van de vergadering in een omslag gesloten, met daarop geschreven de datum 
van de vergadering. De groepsverantwoordelijke bewaart deze omslagen. Na 4 weken wordt de oudste omslag vernie-
tigd, en de meest recente omslag toegevoegd, zodat in totaal maximaal omslagen van 4 weken bewaard worden. 

 - In geval van besmetting kunnen deze gegevens gebruikt worden voor de diensten van Volksgezondheid, zonder dat de 
besmette persoon de anonimiteit van andere leden moet schenden.

Naam verantwoordelijke(n): ……………………………………………………………………………………………………………….

Datum en plaats activiteit: ………………………………………………………………………………………………………………….

Oppervlakte gebruikt lokaal en maximaal aantal toegelaten deelnemers:……………………..……………………

Geraadpleegde en gebruikte bronnen

Ministerieel besluit van 5 juni 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende 
dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.
Coronagids sociaal-cultureel volwassenenwerk en amateurkunsten, Socius, Steunpunt sociaal-cultureel werk vzw, 
Brussel
www.info-coronavirus.be
www.crisiscentrum.be 

http://www.info-coronavirus.be
http://www.crisiscentrum.be

