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Iedere lesgever, vrijwilliger, personeelslid van de BIL of deelnemer aan een training of
workshop of academy voorziet een eigen mondmasker, dat ten allen tijde en wanneer
nodig kan gebruikt worden tijdens de activiteit, welke dan ook.
Het mondmasker is verplicht wanneer je je binnen een gebouw naar je lokaal begeeft en
terug of je je in een andere ruimte dan je eigen ruimte bevindt (gang, wc, …). Het
mondmasker mag af tijdens activiteit wanneer een afstand van 1,5m kan gegarandeerd
worden tussen alle deelnemers. Wanneer dit niet mogelijk is, moet het mondmasker weer
op. Dit mag niet als excuus worden gebruikt om oefeningen te doen waarbij deelnemers
dichter bij elkaar mogen komen. Deelnemers mogen occasioneel dichterbij komen (met
mondmasker op), maar dit is de uitzondering. Gebruik je gezond verstand!
1. LOCATIES
‘T Werkhuys
‘T Werkhuys heeft een draaiboek opgesteld voor het gebruik van hun lokalen, zie apart
document.
Maximaal 17 deelnemers + coach in de Koepelzaal. Tien vierkante meter per persoon.
De Nieuwe Vrede
De Nieuwe Vrede is nog bezig aan het opstellen van een draaiboek. Tot dat er is, hanteer de
algemene richtlijnen (zie hieronder, punt 2)
Zaalcapaciteit: (10 vierkante meter per persoon)
Zuilenzaal 6 + 1 coach
Tegelzaal 6 + 1 coach

Tangozaal: 9 + 1 coach
Danszaal: 11 + 1 coach
Decorzaal: 11 + 1 coach
De Rode Roos
Hanteer de algemene richtlijnen (zie hieronder, punt 2)
Zaalcapaciteit: 17 + 1 coach (10 vierkante meter per persoon)
2. ALGEMENE RICHTLIJNEN
Hygiëne
De basisregels van de overheid moeten ten allen tijde gevolgd worden:
● Was vaak je handen
● Geen geen hand, kus of knuffel
● Gebruik een nieuw papieren zakdoekje wanneer je hoest of niest en gooi het weg in
een gesloten vuilnisbak.
● Geen zakdoek? Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog.
Andere regels
● Kom niet naar de training/workshop als je ziek bent.
● Word je ziek tot 14 dagen na deelname aan een workshop of training? Meld dit
VERPLICHT aan Marie!
● Kom niet naar de training/workshop als je tot 3 dagen vòòr de activiteit symptomen
van covid-19 vertoonde.
3. SPECIFIEKE RICHTLIJNEN VOOR BIL - TRAININGEN, WORKSHOPS EN ACADEMY’S
De coach zal per les een momentje inbouwen om met de deelnemers te checken of iedereen
zich veilig voelt. Geef je feedback aan hem/haar of aan Marie. Jouw veiligheid en die van
onze lesgevers is het allerbelangrijkste!
Mondmaskers zijn niet verplicht als de afstand van 1,5m kan gegarandeerd worden. Wil je je
mondmasker tòch ophouden? Doe dat dan zeker! Jouw veiligheid staat voorop.
Kom niet te vroeg en blijf na de activiteit niet hangen in het lokaal. Van zodra de activiteit is
afgelopen, moet je je houden aan de algemene regels en/of die van de horeca. Dat wil
zeggen dat je met maximaal 10 personen mag samenkomen. Met meer dan 10 napraten in
het lokaal is dus verboden.

In de zalen is er een minimum voorzien van 10 vierkante meter per deelnemer. Respecteer
de maximale bezetting. Kom niet naar de training/workshop wanneer je niet bent
ingeschreven.
Indien mogelijk qua geluidsoverlast, blijven de deuren van de lokalen open.
De lokalen worden maximaal verlucht door ramen open te zetten.
Als je roept of heel luid spreekt, moet je je mondmasker opzetten of een afstand van
minstens 2 meter bewaren van je medespelers.
Het wordt afgeraden om voorwerpen uit te wisselen of door meerdere personen te laten
gebruiken. Gebeurt dit toch, ontsmet de handen èn het voorwerp dan vòòr èn na de
handeling.
4. RISICOGROEPEN
Het basisprotocol cultuur adviseert om personen uit risicogroepen voorlopig nog niet toe te
laten tot activiteiten in de amateurkunstensector. Het is echter niet verboden.
Behoor je tot een risicogroep, ga dan in overleg met je behandelende arts of huisarts,
vooraleer je jouw sociale activiteiten en engagementen hervat.
Mensen (dus niet alleen ouderen) die tot een risicogroep behoren zijn mensen die een hoger
risico hebben om ernstig ziek te worden bij besmetting met het coronavirus. Dit zijn:
● Volwassenen met ernstige obesitas
● Volwassenen met type 2 diabetes, gecombineerd met overgewicht en/of hoge
bloeddruk en/of hart-en vaataandoeningen en/of nieraandoeningen
● Volwassenen met ernstig chronische hart- en vaat-, long- of nieraandoeningen
● Volwassenen met gedaalde immuniteit en/of kanker (onder behandeling)
Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin heeft een charter met richtlijnen en
afspraken opgesteld. Neem dit door als je tot een risicogroep behoort of dit vermoedt!

5. EHBO
Indien er EHBO moet worden toegepast, zijn een mondmasker en handschoenen verplicht.
Een face shield is nog beter.
‘T Werkhuys: volg de regels van ‘t Werkhuys
De Nieuwe Vrede: volg de regels van De Nieuwe Vrede

De Rode Roos: geen ehbo aanwezig
6. SANITAIR
Er mogen niet meer personen binnen in het sanitaire blok dan er wastafels zijn, op
voorwaarde dat de social distancing nog steeds kan gegarandeerd worden.
7. REGISTRATIE
Deelname aan trainingen van de BIL wordt geregistreerd via een doodle. De antwoorden op
de doodle zijn bindend.
Deelname aan de workshops en Academy’s verloopt via inschrijvingen.
De contactgegevens zijn bekend bij de BIL en worden enkel en alleen gebruikt voor het
verstrekken van informatie in verband met de workshop/cursus/training en het inlichten
wanneer er een corona-besmetting is vastgesteld.
8. REGELS NIET VOLGEN
Wanneer deelnemers aan de trainingen/workshops van de BIL de richtlijnen niet opvolgen,
houdt de BIL zicht het recht voor om deze deelnemers de toegang tot de activiteiten te
ontzeggen zonder terugbetaling van het eventuele inschrijvingsgeld.

