Beste sportclubs,
De Veiligheidscel van de stad Aalst boog zich vandaag over de coronamaatregelen.
Vanaf 9 juni 2021 gelden er nieuwe maatregelen voor sport. We lijsten alle geldende maatregelen hier
even voor je op:
Indoor en outdoor sporten zijn toegelaten. Indien mogelijk geniet outdoor sporten de voorkeur.
Sportactiviteiten in een niet-georganiseerde context:
- kunnen in groepen van maximaal 10 personen, conform de regels van het
samenscholingsverbod.
Binnen deze groep moet je dus afstand houden tijdens het sporten.
-

Conform het MB mag men afwijken van de afstandsregels in groepen van maximaal 4
personen.
In deze beperkte groepen kan dus ook gesport worden met contact.

Sportactiviteiten in een georganiseerde context:
- Kunnen voor iedereen doorgaan in een sportgroep van maximaal 50 personen indoor
(vanaf 25 juni max. 100 personen) of 100 personen outdoor, exclusief de begeleider(s).
(Contact is toegestaan bij sportactiviteiten in georganiseerd verband in de mate dat dit
noodzakelijk is door de aard van de sport).

Sportwedstrijden
Alle sportwedstrijden kunnen plaatsvinden volgens de richtlijnen in het protocol voor
sportwedstrijden en -evenementen.
o Voorlopig zijn de toegelaten deelnemers voor deze wedstrijden nog beperkt tot 50
personen indoor en 100 personen outdoor
(of golven van zoveel personen). Deze limieten gelden niet voor top- en
profsportwedstrijden.

-

Publiek is toegelaten onder volgende voorwaarden:
Publiek bij sporttrainingen indoor is niet-toegelaten, tenzij 1 begeleider per deelnemer tot 18
jaar (indien van hetzelfde huishouden) of bij g-sporters en hulpbehoevenden.
Publiek is beperkt toegelaten bij sportwedstrijden en -evenemeten.
o 1 begeleider per deelnemer tot 18 jaar (indien van hetzelfde huishouden), bij gsporters of hulpbehoevenden is steeds toegelaten, ook zonder CERM of CIRM
o Indoor is een zittend publiek tot 200 personen toegelaten
o Bijkomend wordt hierbij rekening gehouden met een extra limiet, bepaald door 75%
van de CIRM-capaciteit (zie meer info over CIRM*).
o Outdoor is een staand/zittend publiek tot 400 personen toegelaten

Sportkampen en sportstages
Sportkampen voor kunnen doorgaan onder volgende voorwaarden:
Groepen van max 50 personen tot en met 24 juni (100 personen vanaf 25 juni), exclusief begeleiders
- Bij voorkeur outdoor sportactiviteiten, indoor mogelijk indien noodzakelijk en volgens de
richtlijnen in het protocol voor sportkampen.

-

Kinderen tot en met 12 jaar hoeven nergens afstand te bewaren en geen mondmasker te
dragen.
Personen vanaf 13 jaar kunnen ook sporten met contact voor zover de nodig is door de aard
van de sport.
Begeleiding draagt mondmaskers
Meerdaags aanbod: groepen blijven dezelfde tijdens aanbod
Indoor lunchen is mogelijk
Kleedkamergebruik is toegestaan
Overnachtingen zijn niet mogelijk tot en met 24 juni, dit kan wel vanaf 25 juni

Het protocol voor sportkampen en sportstages tot en met 24 juni kan u hier terugvinden.
Het protocol voor sportkampen en sportstages vanaf 25 juni kan u hier terugvinden.

Algemene richtlijnen voor iedereen
- Indoor sportinfrastructuren mogen enkel open tussen 5u en 23u30.
- Kleedkamers en douches blijven gesloten, behalve bij prof- en topsport, sportkampen en
zwembaden.
- Watersporters die na het sporten droge kledij moeten aantrekken kunnen op individuele basis
gebruik maken van een kleedkamer (douches blijven gesloten).
- Horeca, en dus ook sportkantines, kunnen open. Deze moeten de regels uit de
horecaprotocollen volgen. Meer info vind je op de website website heropstarthoreca.be.
- Prof- en topsportactiviteiten zijn toegelaten zonder beperking in aantal sporters. Hiervoor
dient geen uitzondering meer te worden aangevraagd bij de bevoegde minister.
- Wanneer je sport onder een overkapping (bv. tentstructuur) met vier zijwanden die volledig
open zijn, zijn de regels voor outdoor sporten van toepassing.
- De richtlijnen voor LO-lessen vind je terug op de site van Onderwijs Vlaanderen (typ
“lichamelijke opvoeding” in de zoekbalk).
Bij wijzigingen aan deze maatregelen brengen we jullie zo snel mogelijk op de hoogte.
Op onze website kan je de laatste wijzigingen steeds nalezen:
https://aalst.be/aalst-sport/sportcentra-en-evenementen-faq-maatregelen-omtrent-coronavirus
Zoals steeds, met vragen kan je bij ons terecht via info@aalstsport.be
Met vriendelijke groeten,
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