Mededeling Bestuursorgaan – Corona richtlijnen

Als bestuur delen wij uiteraard de bezorgdheid van onze leden en zijn wij ons er terdege van bewust
dat er zowel op als naast het terrein een verhoogde risico kans op besmetting aanwezig is bij het
uitoefenen van onze geliefde voetbalsport. Wij zijn er ons ook van bewust dat de impact van de
corona crisis mogelijk ook op financieel vlak sporen zal nalaten bij ons clubs en leden.
Daarom werden in de vergadering van juni van de Raad van Bestuur al een aantal voorstellen
geformuleerd en opgelijst die aansluiten bij de richtlijnen van de overheid. Deze voorstellen zullen
uitgewerkt worden tot een instructienota en in een extra vergadering van de Raad van Bestuur op het
einde van deze maand bekrachtigd worden.
We weten echter dat deze corona crisis een dynamisch gebeuren is, wat vandaag groen is kan
morgen rood zijn of omgekeerd, dit bemoeilijkt het vastleggen van veiligheids- en sanitaire regels.
Daarom zal deze instructienota ook pas effectief ingevoerd worden bij de start van de competitie. Het
is vanzelfsprekend dat ondertussen iedere club haar activiteiten moet aftoetsen aan de huidige
regelgeving van de overheid. Tenslotte is de club zelf verantwoordelijk voor deze activiteiten, en dat
zal ook zo blijven tijdens de competitie.
De richtlijnen in de instructienota zullen duidelijk en afdwingbaar zijn in zover de LVL verantwoordelijk
en bevoegd is. Deze regelgeving en de interne LVL-maatregelen in de instructienota zullen volgende
maand op onze website en in de LVL-info worden gepost zodat al onze leden correct geïnformeerd
zijn. Kantine en sanitaire voorzieningen vallen daar bijvoorbeeld niet onder en daarvoor zijn de clubs
gebonden aan de bestaande regelgeving van de overheid.
In afwachting van deze instructienota verwijzen wij de clubs naar website nationale veiligheidsraad en
meer specifiek naar website sport vlaanderen waar steeds een update van de laatste beslissingen
wordt gepubliceerd:
De nieuwe (sport)maatregelen in een notendop:


Alle sporten zijn weer toegelaten mét contact als:
o ze in georganiseerd verband plaatsvinden,
o ze in een groep van maximum 50 personen plaatsvinden,
o er steeds een meerderjarige verantwoordelijke aanwezig is,
o je je handen voor en na wast en het gemeenschappelijk sportmateriaal voor en na het
sporten schoonmaakt,
o je de veiligheidsprotocollen volgt

U kan natuurlijk ook altijd terecht op de website sporta waar ook een overzichtelijke update van de
overheidsmaatregelen wordt getoond.
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