
 

PLAN VAN AANPAK basketschool opstart op 16/09/2020 

seizoen 2020 – 2021 Covid-19 

Iedereen is mee verantwoordelijk – richtlijnen voor spelers, 

coaches, supporters, medewerkers, ouders 

De basismaatregelen die al de hele corona-periode gelden, blijven uiteraard ook nu van toepassing. We 
rekenen op jullie om deze strikt toe te passen. 

• Handen regelmatig wassen. 

• Handen dienen ontsmet te worden voor het betreden van de zaal op de voorziene plaatsen bij 
binnenkomst. 

• Gebruik van mondmasker is verplicht tijdens het verblijf in de zaal, inkomhal en toiletten en dit vanaf 
een leeftijd vanaf 12 jaar.  Ook voor ouders die hun kind afzetten op training en begeleiden naar de 
zaal. 

• Ben je ziek of vertoon je symptomen, blijf thuis.  Ook wanneer iemand uit uw bubbel ziek is. 

• Indien je toch moet hoesten of niezen, doe dat dan in een papieren zakdoekje of in je elleboog, indien 
nodig was je nadien je handen. 

• Er worden geen ouders toegelaten in zaal sportdoze tijdens de trainingen.   

• Er is een duidelijke aanduiding waar mensen binnenkomen en de zaal terug verlaten zodat hier geen 
kruising mogelijk is.  Hierbij wordt gebruik gemaakt van hetzelfde systeem zoals voorzien op de en 
omschreven in de richtlijnen van de sportdienst.  Bij  het begin van de training basketschool zullen 
ouders hun kind afzetten aan de inkomhal en het gebouw verlaten via de kleedkamergang.  Op het 
einde van de training worden de kinderen in hun bubbel naar de polyvalentezaal gebracht en verlaten 
samen met hun ouder ook het gebouw via de polyvalente zaal. 

• Er is een registratieplicht voorzien.  De coaches en vernatwoordelijke van de basketschool houden deze 
registratie bij. 

• Via affiches worden mensen op de te volgen veiligheidsregels gewezen. 

• Er zijn voor de spelers en coaches van de basketschool geen kleedkamers voorzien. 

• Er mag gedurende de maand september 2020 niet gedoucht worden na de wedstrijden of trainingen. 

• Na de training: Het gebruikte materiaal wordt door de coach verzameld en ontsmet. Enkel de coaches 
hebben toegang tot het materiaal.   

 

100% veiligheid kunnen we helaas niet garanderen, maar we zijn ervan overtuigd dat wanneer iedereen 
de maatregelen correct opvolgt, de risico’s beperkt worden. 



Waarvoor zorgen wij? 

• Basket Blankenberge probeert voor een zo veilig mogelijke omgeving te zorgen.  

• De deuren binnen de sporthal blijven zoveel mogelijk openstaan om te vermijden dat de handgrepen 
worden aangeraakt. 

• We voorzien alcoholgel (een dispenser aan de inkom). 

• We voorzien ontsmettingsmiddel in een spuitfles om ballen en banken in de kleedkamer voor de 
aanvang van de training te ontsmetten. 

• We ontsmetten al het gebruikte materiaal.  Materiaal zal voorzien worden en dient steeds door de 
trainers onder controle gebruikt te worden.  Ontsmettingsmiddel te vinden in materiaal kot of bij de 
zaalwachter. 

• We ontsmetten regelmatig alle deurklinken. 

• We volgen de protocollen van Basketbal Vlaanderen, de overheid en Stad Blankenberge nauwgezet op. 

• We kijken nauwlettend toe op de naleving van de veiligheidsmaatregelen. 

• Richtlijnen kunnen op elk moment wijzigen naar aanleiding van wijzigen opgelegd door de regering, 
lokaal bestuur, Basket Vlaanderen of Basket Blankenberge 

• In het geval een COVID-19 besmetting aan het licht komt bij een speler, zal de desbetreffende ploeg zijn 
activiteiten stop zetten voor de voorziene periode van 14-dagen. 

• In het geval een COVID-19 besmetting aan het licht komt bij iemand uit de speler zijn bubbel, zal de 
desbetreffende speler zijn activiteiten stop zetten voor de voorziene periode van 14-dagen. 

• In geval van besmetting wordt de sportdienst op de hoogte gebracht. 

Hopend u hierbij voldoende ingelicht te hebben. 

 

Mocht u nog met vragen of opmerkingen zitten, dan kan u altijd contact opnemen met de 
coronacoördinatoren Nick Pauwels      (0468/144.391) nick.pauwels2@telenet.be of met 
Nicolas Vermoortele (0478/522.867).  Zij passen ten gepaste tijde het plan van aanpak aan. 

 

Laten we het samen veilig houden en veel basketplezier, 

Namens het bestuur van Basket Blankenberge 

 

mailto:nick.pauwels2@telenet.be

