Basket Groot Zemst
Corona-maatregelen & plan van aanpak
Basket Groot Zemst wil zich ten volle mee inzetten om de verdere verspreiding van het corona-virus
tegen te gaan, echter mogen we ook niet uit het oog verliezen dat sporten gezond is. Binnen dat
kader nemen we als club de nodige maatregelen & richtlijnen voor een zo veilig en gezond mogelijk
verloop van trainingen en wedstrijden.
De maatregelen en richtlijnen zijn gebaseerd op de informatie die beschikbaar is via de Overheid,
Basketbal Vlaanderen, Sport Vlaanderen en de gemeente Zemst (zie overzicht bronnen in bijlage).
Dit plan van aanpak werd opgesteld op 07/08/2020 en is voor BGZ (alle activiteiten) van kracht tot
nader bericht.
Communicatie & updates
De meest recente versie zal steeds beschikbaar zijn op de BGZ-website :
https://basketgrootzemst.be/corona.html
Via een eenvoudig kleurcode-systeem zal steeds duidelijk zijn in welke mate trainingen
kunnen doorgaan en welke maatregelen van toepassing zijn.
Corona-coördinator
Basketbal Vlaanderen vraagt aan elke club om een Corona-coördinator aan te stellen, die
spelers en supporters attent maakt op de te respecteren veiligheidsmaatregelen. Ook binnen
de club stelt deze coördinator orde op zaken, door de nodige maatregelen te initiëren,
coördineren en op te volgen.
Om de corona-coördinator bij te staan zal er voor elk BGZ-team een corona-verantwoordelijke
worden aangesteld zodat de maatregelen en richtlijnen ook uitgevoerd worden op elke
wedstrijd.

BGZ Corona-coördinator is Bart De Visscher - corona-coordinator@basketgrootzemst.be

Algemene maatregelen
Basisregels
o
o
o
o
o

Blijf thuis als je ziek bent
Was je handen vaak met water en zeep
Hou minstens 1,5 meter afstand van anderen
Beperk je fysieke contacten
Draag een mondneusmasker in de plaatsen waar het verplicht is en op drukke openbare
plaatsen.

Huidige maatregelen in verband met sport

Volledige tekst beschikbaar via : https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-invlaanderen/
Trainingen
We streven ernaar om zoveel mogelijk trainingen te laten doorgaan. Het is mogelijk dat dit in
alternatieve vormen is en niet in ploegverband. Via je coach ontvang je de nodige info indien er
een alternatieve trainingsvorm van toepassing is.
BGZ hanteert een eenvoudig kleurcode-systeem om duidelijk te maken in welke mate
trainingen per team kunnen doorgaan en welke maatregelen van toepassing zijn.
Kleurcode

Toelichting ivm richtlijnen & maatregelen

Groen

Training in teamverband kan doorgaan.
Iedereen respecteert de basisregels. Kleedkamers en
douches zijn beschikbaar.
Spelers gebruiken een eigen drinkbus en rondom het
terrein volgen we de richtlijnen die van toepassing zijn in de
sportinfrastructuur.

Oranje

Training in teamverband kan doorgaan maar er zijn strikte
maatregelen van toepassing. Specifieke maatregelen en
richtlijnen kunnen per team afwijken.

Rood

Training in teamverband kan niet doorgaan

Richtlijnen code “Oranje”
Overzicht van de maatregelen en richtlijnen die van kracht zijn bovenop de algemene regels
(basishygiëne)
Richtlijnen voor de trainers
 Contact tussen de spelers is toegelaten maar streef ernaar om (onnodige) contacten te
vermijden tijdens de training => geen wedstrijdvormen, individuele fundamentals, …
 Mondmasker is verplicht tijdens het geven van training
 Aanwezigheidslijst moet correct worden bijgehouden
 Herhaal de richtlijnen en regels indien nodig
 Geef zelf het goede voorbeeld
Richtlijnen voor spelers
 Breng je eigen drinkbus mee
 Breng je eigen bal mee (indien mogelijk)
 Kom tijdig en ga direct na de training naar huis
 Gebruik kleedkamer en douchen is niet mogelijk
Richtlijnen voor ouders
 Volg de richtlijnen van de sportaccommodatie
 Beperk je tot 1 begeleider om je kind te brengen en af te halen
 Er is geen publiek toegelaten tijdens de trainingen
 Wens je iets te bespreken met de coach, breng hem/haar vooraf even op de hoogte en doe
dit na de training
Overzicht maatregelen en richtlijnen per sportaccommodatie
Sporthal Sport Vlaanderen (Hofstade)












Er is een circulatieplan van kracht binnen het complex, dit moet gevolgd worden.
Een zone om de handen te wassen is voorzien en dient gebruikt te worden
mondmasker verplicht in het ganse recreatiedomein vanaf de leeftijd van 12jaar,
mondmaskers moeten niet gedragen worden tijdens het sporten, zwemmen en
zonnebaden op het strand
de sportactiviteiten nog steeds in clubbubbel van 50 mogen georganiseerd worden
er max. 50 personen in de sporthal aanwezig mogen zijn
de club zelf in staat voor contacttracing: de contactgegeven van alle leden (trainers,
atleten,…) die aanwezig zijn in het sportcomplex d.m.v. een aanwezigheidsregister
dragen van mondmaskers verplicht is voor alle personen (+12 jaar) die geen sportactiviteit
uitvoeren (trainers, bestuursleden) en zich in de sportzones bevinden
dragen van mondmaskers verplicht is voor iedereen (+12 jaar) in alle zones van het gebouw
waar geen sportactiviteiten doorgaan (ingang, gangen, toiletten,…)
publiek niet toegelaten is in het volledige sportcomplex (geen ouders,…)
kleedkamers voorlopig niet beschikbaar worden gesteld tot 31/8/2020

Sporthal de Waterleest (Eppegem)


BGZ hanteert in deze sporthal dezelfde richtlijnen als Sport Vlaanderen

Wedstrijden
BGZ volgt 100% de richtlijnen van de Overheid, Basketbal Vlaanderen, Sport Vlaanderen en de
gemeente Zemst.
Basketbal Vlaanderen heeft de competitie 2020-2021 opgeschort tem 2/10/2020. Daarnaast
werken ze aan een aangepast protocol voor de organisatie van wedstrijden.
Melding van een corona-besmetting
Melding en communicatie op moment van een covid-19 bestemming van een BGZ'er.
Breng zo snel mogelijk de club op de hoogte zodat we onze medewerking aan de
contacttracing kunnen verlenen en de nodige communicatie kunnen voeren naar onze
(betrokken) leden.
We benadrukken dat we dit steeds met respect voor de privacy zullen doen.
Vragen?
Heb je specifieke vragen aarzel dan niet contact op te nemen.
BGZ Corona-coördinator is Bart De Visscher - corona-coordinator@basketgrootzemst.be
Bestuur : info@basketgrootzemst.be
Vertrouwenspersoon : vertrouwenspersoon@basketgrootzemst.be
Bronnen
 Sport Vlaanderen (oa specifieke info Hofstade) dd. 2020-07-30
 Website gemeente Zemst https://www.zemst.be/Update-corona
 sportspecifieke passages uit het ministerieel besluit van 30 juni 2020, laatst gewijzigd bij het
ministerieel besluit van 28 juli 2020, houdende dringende maatregelen om de --verspreiding
van het coronavirus COVID-19 te beperken
 Basketbal Vlaanderen - update dd. 2020-08-03 https://www.basketbal.vlaanderen/blogmeer/detail/verdere-verloop-van-de-competitie-beker-seizoen-2020-2021
 Basketbal Vlaanderen, Covid-19 infopagina https://www.basketbal.vlaanderen/coronaviruscovid-19
 Sport Vlaanderen - maatregelen & richtlijnen https://www.sport.vlaanderen/corona-ensportbeoefening-in-vlaanderen/
 Vlaamse Sportfederatie https://www.vlaamsesportfederatie.be/corona

