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Draaiboek:  

Organisatie Mini sportweken van 2 augustus t.e.m. 6 augustus & 16 augustus t.e.m. 20 augustus  2021 
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1. Inleiding 

 

Dit draaiboek is opgesteld volgens het MB van 23 juni 2021 en het protocol voor sportkampen voor 

kinderen en jongeren dd. 25 juni 2021. Hiervoor was er overleg tussen de Sportopia vzw en de 

verantwoordelijke gemeentelijke diensten. 

Dit draaiboek zal gepubliceerd worden via de website van Sportopia vzw en de gemeente Beersel. 

Alle begeleiders worden gebriefd over dit draaiboek. 

Afhankelijk van de maatregelen in het kader van Covid-19 kan dit draaiboek nog aangepast worden.  

Hieronder in de tabel een beknopt overzicht wat mogelijk is. 

 

Door deze maatregelen zijn we genoodzaakt om de speelplaats en het sanitair van het Sint-Victor 

instituut alsook de budozaal bij in gebruik te nemen. Enkel bij slechte weersomstandigheden zullen 

er activiteiten binnen doorgaan. Er wordt naar de ouders toe een extra oproep gedaan om de 

kinderen te voorzien van kledij aangepast aan de weersomstandigheden. 

Programma & organisatorische maatregelen zijn afhankelijk van de maatregelen in het kader van 

Covid-19. Draaiboek zal aangepast worden bij een wijziging van het protocol voor sportkampen of 

ministerieel besluit.  

https://www.sport.vlaanderen/media/17493/protocol-sportkampen-en-sportstages_25-juni.pdf
https://www.sport.vlaanderen/media/17493/protocol-sportkampen-en-sportstages_25-juni.pdf
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2. Algemene aandachtspunten 

2.1. Algemene aandachtspunten hygiëne en afstand 

 Blijf thuis als je ziek bent  

 Beperk je contacten met andere mensen, hou steeds een veilige afstand zolang het 

nodig is (minstens 1,5m)  

 Zorg dat je voortdurend goede hygiënische reflexen hebt (regelmatig handen wassen, 

papieren zakdoeken gebruiken, …)  

 Wees aandachtig voor risicogroepen: personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen 

met hart-, long- of nieraandoeningen en personen met een verzwakt immuunsysteem.  
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3. Algemene aandachtspunten sportkampen 

3.1. Wie kan deelnemen aan deze sportweek? 

3.1.1. Deelnemers 

Ieder kind dat aan de inschrijvingsvoorwaarden voldoet kan deelnemen aan deze sportkampen, tenzij 
het kind ziek is of was of geen toestemming krijgt wanneer het tot een risicogroep behoort. 
 

 Deelnemers tot 13 jaar: 
o Activiteiten bij voorkeur outdoor 
o Fysiek contact is toegelaten 
o Deelnemers zijn enkel verplicht om afstand te houden wanneer ze in contact 

zouden komen met andere bubbels of met externen 
o Begeleiders zijn enkel verplicht om een mondmasker te dragen en afstand te 

houden wanneer ze in contact zouden komen met andere bubbels of met 
externen 

o Aan de deelnemers wordt gevraagd om de hobby’s indien mogelijk te 
beperken in de week waarin men op sportkamp gaat 

o Indoor lunchen is mogelijk 
o Deelnemers mogen gebruik maken van de kleedkamers en douches, maar dit 

moet tot een minimum beperkt worden 
 

3.1.2. Risicogroepen en zieke kinderen 
Ieder ingeschreven zal door de ouder(s)/voogd vooraf een medische fiche overhandigen voor de 
start.  Deze fiche bevat de volgende info: persoonsgegevens, contactgegevens ouder(s)/voogd, 
gegevens huisarts, specifieke/noodzakelijke info over de gezondheid, eventuele toestemming van 
de arts als het kind tot een risicogroep behoort, maar toch mee mag. Deze fiches worden door de 
begeleiders bijgehouden 

 
3.1.3. Corona-tracing-gegevens 

Sportopia vzw verzamelt alle contactgegevens van de deelnemende kinderen, begeleiders en 
vrijwilligers zodat deze gegevens indien nodig snel ter beschikking zijn voor Corona-tracing. 
Ouders geven hiervoor toestemming via de medische/inlichtingen fiche. Deze gegevens worden 
na het sportkamp nog twee weken bewaard en nadien verwijderd. Er worden geen gegevens 
bijgehouden door Sportopia vzw (richtlijnen GDPR). 

3.2. Organisatorische maartregelingen 

3.2.1. Bubbels 

Sportkampen en sportstages kunnen doorgaan in vaste groepen van maximum 100 deelnemers, 
zowel outdoor als indoor (focus op buitenactiviteiten). De 100 deelnemers zijn exclusief de 
begeleiders. De activiteiten gaan bij voorkeur outdoor door. Deelnemers mogen gebruik maken van de 
kleedkamers en douches, maar dit moet tot een minimum beperkt worden. Elke groep heeft toegang 
tot een eigen kleedkamer volgens onderstaand overzicht: 

 Groep 1  Kleedkamer 1 

 Groep 2  Kleedkamer 2 

 Groep 3  Kleedkamer 3 

 Materiaal/Monitoren  Kleedkamer 4 / Bureau  

Contact met externen (buiten de contactbubbel) wordt vermeden. Er wordt geen beroep gedaan op 
externe lesgevers of het huren van speciale attracties. Daguitstappen zijn afgeraden en ook deze 
richtlijn volgen wij. Er zal via Google.Forms een contactenlogboek bijgehouden worden welke 14 
dagen na de sportweek wordt verwijderd. 

Het werken met kleurpictogrammen en gekleurde armbandjes helpt om de vaste groepen en opdeling 
in kleinere groepen visueel te maken. 
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3.2.2. Noodprocedures  
 

De organisatie heeft hiervoor alles voorzien: 
- Een ondersteuningspermanentie tot het kind wordt opgehaald 

- Bij symptomen: activiteit verlaten: ouders halen kind op (akkoord van ouders) 
- Bij testafname worden ouders van deelnemers gecontacteerd  
- Arts en testing, reeds contact opgenomen met Medisch Huis Beersel 02 331 37 48  

- Vragen over de noodprocedure? Hier vind je alle informatie en bijlagen met stappenplan 
bij elke situatie. 

3.2.3. Communicatie over maatregelen   
Alle betrokkenen worden geïnformeerd en er worden duidelijke afspraken gemaakt met 
deelnemers, begeleiders, ouders, Gemeente & AGB Beersel.  
Ouders + deelnemers: brief voor aanvang van het kamp met richtlijnen: welke groep, 
circulatieplan i.f.v. dropzones – aanmeldingszone – ingang – sanitair– uitgang en afhaalpunt.  
 Elke ouder ontvangt een gepersonaliseerd circulatieplan van ingang tot dropzone (“Hier zet 
u uw kind veilig af”) 
Begeleiders: briefing + doornemen draaiboek  
Gemeente & AGB Beersel: alles gebeurt in samenspraak met deze instanties en de nodige 
ondersteuning 
- Pictogrammen en informatie worden zichtbaar opgehangen.  AGB Beersel zorgt voor een 

duidelijke markering in functie van de verschillende zones 
- Informatie/draaiboek wordt gepubliceerd op de website www.sportopiavzw.be & 

www.beersel.be  en zal ter beschikking zijn tijdens de activiteiten van de sportweek. 

3.3. Hygiëne-maatregelen   

3.3.1. Persoonlijke hygiëne  

Buiten de algemene aandachtspunten hygiëne (zie punt 2.1.) zijn dit extra verplichte 
maatregelingen: 
- Dagelijks handen reinigen gebeurt bij de start en bij het einde van het sportkamp, voor en 

na de maaltijden en voor en na een toiletbezoek. We vragen ook aan elke deelnemer om 
een eigen drinkbus te voorzien.  Deze momenten worden ook duidelijk opgenomen in het 
weekprogramma!  

- Aan elke ingang is door het AGB een dispenser voorzien waar deelnemers contactloos 
hun handen kunnen ontsmetten + rol papier aan het sanitair (na handen wassen). 

- Infrastructuur, planning en materiaal worden maximaal afgestemd op handhygiëne. 
Onderhoudspersoneel van het AGB Beersel staat in voor het ontsmetten van de gebruikte 
ruimte. Sportopia vzw staat in voor het ontsmetten van het gebruikte sportmateriaal.  

- Hoesten in de elleboog, enkelvoudig gebruik van zakdoeken  
o Sportopia vzw vraagt aan de deelnemers en begeleiders om persoonlijke 

wegwerpzakdoeken mee te brengen. 
- Het AGB voorziet gesloten vuilnisbakken op publieke gemeenschappelijke plaatsen.  

3.3.2. Hygiëne, materiaal sportzaal 
- Aan elke ingang is een dispenser voorzien waar deelnemers contactloos hun handen 

kunnen ontsmetten  
- Gesloten vuilbakken  
- Gebruikte accommodaties worden regelmatig verlucht 

o CO2 meter wordt voorzien 
- Het gebruikte sportmateriaal wordt enkel aangeboden binnen de bubbel. Op het einde van 

de dag worden deze ontsmet en worden nooit tijdens de dag doorgeven aan een andere 
bubbel. 

- Aan elke ingang is door het AGB een dispenser voorzien waar deelnemers contactloos 
hun handen kunnen ontsmetten + rol papier aan het sanitair (na handen wassen). 

3.3.3 Hygiëne infrastructuur 
Het AGB Beersel zorgt voor reiniging en desinfectie intensiveren met extra aandacht voor 
oppervlakten die regelmatig worden aangeraakt zoals deurknoppen, lichtschakelaars,… 

https://ambrassade.be/nl/jeugdwerkzomer/noodprocedure
http://www.sportopiavzw.be/
http://www.beersel.be/
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3.4. Specifieke maartregelingen 

3.4.1. Indoor & Outdoor activiteiten  

- Er worden vaste tijdstippen voor pauzes ingelast 

- EHBO set is aanwezig per groep 

o Elke monitor heeft een rugzak met EHBO materiaal 

o Sportcomplex heeft een EHBO kist 

- Iedereen brengt zijn eigen drinkbus, maaltijden & tussendoortjes mee 

- Sportopia voorziet een stuk fruit als 4-uurtje  

- Iedereen komt in sportuitrusting naar het sportkamp  

- Nette sportschoenen voor in de sportzaal  

- Extra sportschoenen voor outdoor activiteiten 

- Gelieve zoveel mogelijk te bedrukken met naam (kledij, drinkbus, extra sportschoenen,..) 

3.4.2. Uitstappen 

- Er worden geen uitstappen gemaakt met openbaar en privé vervoer 

- Alleen wandelingen worden gemaakt naar bossen, weiden of speelterrein 

- Externe bubbels maken we geen contact mee en indien nodig verplaatsen we de activiteit  

4. Het draaiboek  

4.1. Voorbereiding bij de opstart 

 Briefing van elke deelnemer, begeleider via mail en website  Sportopia vzw 

 Markeringen aanbrengen van verschillende zones (zie circulatieplan). 

 Zaal en materiaal klaarzetten. 

 Ingang: ontsmettingsproducten 

 Onthaal door Sportopia aan ingang met aanwezigheidslijst, ontsmettingsproducten & 
medische fiches 

 
4.2. Ontvangst van de deelnemers 

 Buiten afzetten volgens op voorhand bepaalde dropzone. 

 Geen ouders binnen – aanspreekpunt monitoren via Sportopia vzw (met fluovest) 
aanwezig in onthaalzone/afhaalzone. 

 Aanmelden deelnemers  aanwezigheidslijst 

 Ouders geven voor aanvang van het kamp aan of ze gebruik maken van de gezamenlijke 
opvang vanaf 8u30 (tot 9u) & vanaf 12u00 (tot 12u30)  

 
4.3. Pauzes 

         Er worden vaste tijdstippen voor pauzes ingelast. 

         Pauzes en activiteiten zoveel mogelijk outdoor (volgens de weersomstandigheden)  

         Toiletbezoeken worden zoveel mogelijk gegroepeerd.  

         Deze momenten dienen ook om drinkbussen bij te vullen en handen te wassen. 

         Geen regeling rond middageten  kamp duurt tot 12u 

4.4. Ophalen van de deelnemers  

Deelnemers buiten brengen en verzamelen in afhaalzone van 12u tot 12u30 (zie circulatieplan)  

4.5. Begeleiding en organisatie 

4.5.1. Wie zijn onze begeleiders 

 Week 1: 02/08/21 – 06/08/21 

Verschingel Jolien, Joke Vandergucht, Linde Mosselmans, Inneke Dedobbeleer, Margot Weemaels & 

Lentl Van Roy 
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 Week 2: 16/08/21 – 20/08/21 

Verschingel Jolien, Margot Weemaels, Febe Demunter, Linde Mosselmans, Charlotte Engels & Yuna 

Barrez 

4.5.2 Wie is de hoofdbegeleider 

Jolien Verschingel: 04 72 31 64 11 

4.5.3.Contactgegevens Sportopia vzw  

Sportopia vzw: Diandra Degelaen: 04 85 05 52 15 sportopiavzw@gmail.com  
 
4.5.4. Coronaverantwoordelijke/Corona-coördinator: 
Sportopia vzw: Timme Verschingel: 04 78 37 88 94 
 
4.5.5. Contactgegevens Gemeentebestuur Beersel 
Gemeentelijke sportdienst: 02 359 17 24-31 sport@beersel.be  
 

5. Circulatieplan  

De deelnemers worden ingedeeld in 1 bubbel van 60 deelnemers, exclusief begeleiders. De bubbel 

wordt wel verdeeld in verschillende groepen: Starten met 3 groepen van 20 deelnemers & 2 monitoren 

+ mogelijke opdeling naar 6 groepen van 10 deelnemers & 1 monitor. De monitoren blijven vast bij de 

groep (geen doorschuifsysteem). 

Aankomst: 

Let op: Er worden 1 zone gebruikt voor het onthaal van de kinderen: 

o A:  

 Bij goed weer onthaal op de speelplaats van SV Dworp 

o B:  

 Bij slecht weer onthaal in de Sportschuur Dworp 

 

 
 

 

 

mailto:sportopiavzw@gmail.com
mailto:sport@beersel.be
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Mogelijke locatie per groep: 

 Droog (normale weersomstandigheden): 

o Groep 1 t/m 3: verdeeld over de speelplaats van SV Dworp + uitstap naar speeltuin ‘t 

Geer  

 

 

 Regen: Binnen: Eventueel scheidingen bij meerdere groepen 

o Groep 1 & 2: verdeeld over sportzaal 

o Groep 3: BUDO zaal 
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Ingang – aanmelden:  
Elk kind meldt zich aan bij de onthaalzone, van daaruit is er toegang tot de begeleider van de groep. 
 
Eten & drinken:  
Elke deelnemer voorziet een eigen drinkbus. Deze kunnen op verschillende momenten (bij)gevuld 
worden. 
Geen regeling rond middageten  kamp duurt tot 12u 
 
Sanitair & Quarantaineruimte: 

Er zijn 3 verschillende WC’s die gebruikt kunnen worden, bij voorkeur maakt elke groep gebruik van 

dezelfde WC. 

 Regelmatige reiniging/ontsmetting van het sanitair 

Centrale Quarantainezone: Bureau personeel sportinfrastructuur/buiten bij goed weer 
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Afzetten & Ophalen: 
Deelnemers worden onder begeleiding van hun vaste monitoren naar de afhaalzone begeleid. 

o Groep 1 t/m 3:  

 Afhaalzone tussen A & B 

 

 
 

 


