De Covid-19 crisis heeft een grote impact op ieders leven, zowel
professioneel als sociaal. Ook het verenigingsleven stond zwaar onder
druk en buiten eventuele ‘online’-vergaderingen was er eigenlijk niets
mogelijk. Nu de situatie sterk verbeterd is en het virus sterk
teruggedrongen is, hebben verschillende reeksen van versoepelingen
elkaar opgevolgd en kan het verenigingsleven langzaam opnieuw
hernemen. Door de vele berichtgeving in de media en de steeds
veranderende maatregelen is het vaak niet eenvoudig door de bomen
het bos nog te zien. Met deze handleiding proberen we als VIVFN vzw onze verenigingen een houvast
te bieden door alle regelgeving samen te brengen die voor ons relevant is en die toelaat om onze
activiteiten te hernemen. Het is de bedoeling om dit document steeds aan te passen wanneer de
regelgeving wijzigt zodat we onmiddellijk kunnen inspelen op de evoluties van het moment.

A. Algemeen
Algemene voorzorgsmaatregelen gelden ten allen tijde voor iedereen, organisatoren,
medewerkers en bezoekers :







Kom niet naar het evenement als je ziektesymptomen vertoont.
Volg de instructies van de verantwoordelijken en de richtlijnen die geafficheerd zijn in de
eventruimte.
Hou 1,5 meter afstand van medewerkers en andere bezoekers, uitgezonderd de
personen die deel uitmaken van je gezelschap.
Beperk je verplaatsingen op het evenement tot de strikt noodzakelijke.
Hoest of nies in je ellenboog of in een papieren zakdoek die je onmiddellijk nadien
weggooit in een vuilnisbak met een deksel (bijvoorbeeld aan de toiletten).
Zorg voor een goede handhygiëne en raak alleen voorwerpen aan als nodig is.

B. Vergaderingen
Vergaderingen kunnen opnieuw plaatsvinden onder de volgende voorwaarden :
 maximum van 50 personen aanwezig
 social distancing is van toepassing, dwz 1,5 meter afstand houden
 mondmasker sterk aangeraden, indien social distancing niet mogelijk dan is het verplicht
 de deelnemers aan de vergadering zitten neer
 drank / catering (zie D.)
 algemene regels zijn van toepassing (zie A.)
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C. Jongdierendagen / Tentoonstellingen
Evenementen zijn opnieuw toegelaten. Er is een beperking van het maximale aantal
personen(organisatie inbegrepen) :
 200 personen binnen in juli, 400 vanaf augustus
 400 personen buiten in juli, 800 vanaf augustus
 Evenementen die niet plaatsvinden op de openbare weg en waar maximaal dit aantal
bezoekers aan deelnemen, moeten geen toestemming hebben van het
gemeentebestuur. Vanaf dat het aantal hoger ligt, is die toestemming noodzakelijk. Je
moet daarvoor je evenement ingeven in de CERM (Corona Event Risk Model) applicatie
van de overheid. Op basis van de ingegeven parameters krijg je een advies dat je moet
voorleggen aan het gemeentebestuur.

https://www.covideventriskmodel.be/protocol
 jongdierendagen kunnen best buiten georganiseerd worden in open (zonder zijwanden)
partytenten bij goed weer. De dieren zitten dan beschut en het feit dat de activiteit buiten
plaatsvindt reduceert het besmettingsgevaar zeer sterk.
 Het max. aantal personen is te interpreteren als “tegelijkertijd”. Dat betekent dat
wanneer de groepen gescheiden zijn, er meerdere kunnen deelnemen. B.v. 200 personen
op zaterdag en 200 andere op zondag. Je zou ook de dag kunnen opdelen in blokken. B.v.
zondag van 9 tot 13 u open voor het grote publiek, van 13 tot 14 gesloten voor het
publiek (ondertussen verluchten en ontsmetten van deurklinken, tafels, stoelen,
toiletten..) en van 14 tot einde enkel open voor deelnemers (+prijsuitreiking). Op die
manier kan je 2x 200 of vanaf augustus 2x 400 bezoekers toelaten op één dag.

1. Opbouw/afbouw van het evenement




Alle medewerkers passen tijdens de op- en afbouw de 1,5 meter afstandsregel toe in de
mate van het mogelijke. Als het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te bewaren is het
dragen van een mondmasker verplicht.
 Aangezien het toegestaan is om een uitgebreide ‘sociale bubbel’ te hebben van tot
max. 15 verschillende personen per week, is het aangeraden om meerdere kleinere
groepen van medewerkers (bv 6-8 personen) te creëren die de ganse week van de
opbouw steeds samenwerken in dezelfde groep. Deze aantallen laten toe nog privé
sociale contacten te onderhouden dezelfde week maar beperken het risico en maken
eventuele noodzakelijke contactopsporing gemakkelijker. Een duidelijke planning van
welke groepen welke taken uitvoeren is noodzakelijk. Zoveel mogelijk het mengen
van verschillende werkgroepen vermijden.
Er wordt een circulatieplan van de TT-locatie gemaakt waaruit duidelijk blijkt wie
aanwezig dient te zijn tijdens op- en afbouw en in welke ruimtes. Dit wordt vooraf
gecommuniceerd zodat iedereen duidelijk weet welke zones hij wel of niet binnen mag.
Op de locatie zelf worden de verschillende zones duidelijk aangeduid
(tentoonstellingsruimte, cafetaria, keuken enz)
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Om te vermijden dat medewerkers zich verzamelen, mag er geen cateringtafel worden
voorzien waar doorheen de dag versnaperingen liggen
Op het einde van elke opbouw- en afbouwdag worden alle gebruiksmaterialen (=
gereedschap) ontsmet.

2. Tijdens de tentoonstelling












Duidt een verantwoordelijke aan waar iedereen (bezoekers/medewerkers) terecht kan
voor vragen ivm de corona maatregelen.
Maak een circulatieplan met aanduidingen (pijlen op de vloer of borden) rekening
houdend met 1,5 m. Indien in sommige zones de afstand van 1,5 meter tussen personen
niet kan gerespecteerd worden, dienen in die zone mondmaskers verplicht te worden
gedragen.
Zet handgel ter beschikking voor de bezoekers aan de inkom, uitgang en toiletten
In de toiletten geldt ook de 1,5m regel. In geval er meerdere urinoirs aanwezig zijn,
kunnen ze niet allemaal gebruikt worden en moet er telkens één tussenliggend buiten
werking gesteld worden (bv. door het af te plakken).
Voorzie in de toiletten aan de wastafels zeep en uitsluitend papieren handdoeken en
afsluitbare vuilnisbakken.
Voorzie dat bezoekers die geen mondmasker bij hebben er een kunnen krijgen/kopen.
Mondmaskerplicht geldt pas vanaf 12 jaar.
Afficheer duidelijk de maatregelen aan de inkom (bv mondmasker, afstand houden,
handen ontsmetten enz)
Inkom : voorzie een wachtrij met aanduidingen van 1,5 m (strepen of plakband op de
vloer)
Voorzie een plexischerm tussen bezoekers en de medewerkers aan de inkom. Voorzie
ook handgel voor deze medewerkers zodat zij regelmatig hun handen kunnen
ontsmetten en/of voorzie wegwerp handschoenen voor deze medewerkers.

D. Catering
Is er tijdens je evenement (vergadering, jongdierendag, tentoonstelling) catering voorzien
(verkoop van drank, snacks, BBQ, ontbijt of middageten voor medewerkers en
keurmeesters), dan gelden de regels die ook voor de horeca gelden, met name :





Het respecteren van de 1,5 meter afstandsregel, het gebruik van mondmaskers en de
algemene verantwoordelijkszin is de basisregel.
Tafels worden zo opgesteld dat de afstand van 1,5 meter tussen de tafels gewaarborgd
is. Het aantal tafels moet hieraan aangepast worden. Van deze regel kan worden
afgeweken indien er een voldoende hoge barrière is voorzien (bijvoorbeeld van plexiglas,
minimaal 2 meter hoog).
Consumeren aan de bar is niet toegestaan, dit moet steeds zittend gebeuren.

VIVFN vzw : Corona-richtlijnen voor verenigingen, Versie 1 (14 juli 2020)

Pagina 3













Er kunnen maximum 10 personen samen aan één tafel zitten.
Een menu- en drankenkaart die door bezoekers in handen genomen wordt, is absoluut af
te raden. Gebruik hiervoor borden aan de wanden.
Ontsmet de tafel voor gebruik door een volgende groep.
Zet geen zout- en pepervaatjes, broodmandjes, siervoorwerpen, ... op tafel.
Glazen, tassen, servieswerk en bestek moeten na ieder gebruik gewassen worden met
zeep en gespoeld worden. Glazen enkel spoelen in koud water met een spoelmiddel
volstaat niet. Machinaal afwassen heeft de voorkeur boven met de hand afwassen.
Het dragen van een mondmasker is verplicht voor de medewerkers in de bediening / het
afruimen. Dit geldt ook voor de medewerkers in de keuken behalve waar de
veiligheidsafstand van 1,5 meter kan worden gerespecteerd.
Voedsel en dranken worden aan de bezoekers aangeboden op een gecontroleerde
manier zodat de bezoekers het voedsel, de drank, het bestek, dienblad … niet kunnen
aanraken. Ze mogen enkel aanraken wat ze zelf zullen verbruiken. Er zijn dus twee
mogelijkheden :
 Ofwel is alles voorverpakt (koude gerechten, snacks, broodjes)
 Ofwel wordt alles geserveerd door medewerkers die zeer strenge
handhygiëneregels hanteren en mondmaskers dragen.
Bij het aanschuiven aan een (drank)buffet dient ook de 1,5 meter te worden
gerespecteerd.

 Het ontbijt tijdens een keuring mag dus niet klaargezet worden op tafel. Iedereen
dient dit individueel af te halen. Er wordt dus best gewerkt met een beperkt aanbod dat
op voorhand klaargemaakt wordt, bv. pistolet met kaas of hesp. Men kan deze dan
afhalen aan een daarvoor voorziene tafel waar men dan bestelt, b.v. “een met kaas en
één met hesp” en een medewerker deze dan aangeeft op een bord, tezamen met een mes
en eventueel een kuipje boter. Drank kan aan een andere tafel afgehaald worden.
Hetzelfde geldt voor het middagmaal. Best verpakt men op voorhand bestek en een
servet in een papieren zakje. Voor een maximale spreiding kan men b.v. het afhalen van
soep, hoofdgerecht, nagerecht en drank spreiden aan verschillende afhaalpunten.

Meer info steeds te vinden op www.info-coronavirus.be
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