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1. Deelnemers
a. BIL Trainingen (voor BIL leden / Gratis)
i.
De deelnemers aan de BIL trainingen zijn de leden van de BIL. Dit zijn
in totaal 36 leden.
ii.
Deze leden zijn allemaal onder de 65 jaar.
iii.
Sommige leden bevinden zich in de risicogroep. Aan alle leden
worden heel duidelijk de voorwaarden en regels gecommuniceerd om
te mogen meetrainen. Ook het charter “Hoe veilig de draad opnemen
als oudere in onze samenleving” wordt aan alle leden
gecommuniceerd. Leden beslissen zelf in overleg met hun arts of ze
deelnemen of niet.
b. BIL Workshops & Academy’s (voor niet- BIL leden / Betalend)
i.
Sommige leden bevinden zich in de risicogroep. Aan alle leden
worden heel duidelijk de voorwaarden en regels gecommuniceerd om
te mogen meetrainen. Ook het charter “Hoe veilig de draad opnemen
als oudere in onze samenleving” wordt aan alle leden
gecommuniceerd. Leden beslissen zelf in overleg met hun arts of ze
deelnemen of niet.
2. Locaties
a. BIL Trainingen
i.
De BIL trainingen gaan door op 2 locaties: ‘t Werkhuys in Borgerhout
en in de zaal De Rode Roos in Zemst.
1. ‘T Werkhuys heeft zijn eigen draaiboek opgesteld. Dit wordt
doorgestuurd naar alle deelnemers aan de trainingen.
2. De Rode Roos is een zaal waar geen café aan verbonden is en
ook geen andere zalen. Onze lesgever heeft de sleutel om de
deur te openen. Er is geen contact met andere mensen buiten
de deelnemers aan de workshop. Het sanitair wordt wekelijks
onderhouden en er is handgel ter beschikking. Er kan een
zijdeur worden opengesteld voor maximale ventilatie.
b. BIL Workshops & Academy’s
i.
De BIL workshops en Academy’s gaan door op drie locaties: ‘t
Werkhuys in Borgerhout, De Nieuwe Vrede in Berchem en De Rode
Roos in Zemst.
1. Voor ‘t Werkhuys en De Rode Roos: zie punt 2.a.ii en 2.a.iii
2. De Nieuwe Vrede heeft zijn eigen draaiboek opgesteld. Dit
wordt doorgestuurd naar alle deelnemers aan de Academy’s.
c. Op alle locaties is er minstens 10 vierkante meter per deelnemer voorzien.
d. Alle locaties kunnen verlucht worden door een raam open te zetten.
e. Op alle locaties is er alcoholgel voorzien om gebruikte voorwerpen te
ontsmetten.
3. Aard van de activiteit

a. De activiteit bestaat uit improvisatietrainingen. Een les bestaat doorgaans uit
een opwarming en daarna een reeks oefeningen, al dan niet in kleine
groepjes.
b. De activiteit kan heel eenvoudig worden aangepast om een afstand van 1,5m
te garanderen tussen de deelnemers. O.a. door sommige oefeningen zittend
te doen, of met maar een deel van de deelnemers terwijl de rest blijft zitten.
c. De lesgevers zijn gebrieft om hun lessen aan te passen.
d. De lessen gaan binnenshuis door.
e. Er wordt niet gezamenlijk gegeten. In ‘t Werkhuys en De Nieuwe Vrede gaan
de deelnemers eventueel achteraf nog iets drinken in het café, waar de regels
van de horeca gelden. In De Rode Roos is er drank ter beschikking voor de
deelnemers maar zij komen met niemand anders in aanraking.
f. De activiteit valt volledig onder de sector amateurkunsten en diens
regelgeving. Er is geen overlap met andere sectoren.
g. De duur of de intensiteit van de activiteit vraagt geen speciale maatregelen of
beperkingen.
h. We beoefenen geen activiteit waarbij mensen extra druk moeten zetten op
hun adem.
i. We beoefenen een activiteit waarbij mensen normaalgezien dicht bij elkaar
kunnen komen. Maar de lessen worden aangepast om dit maximaal te
vermijden.
j. Wanneer er twee repetities na elkaar doorgaan, zit er minstens een kwartier
tussen zodat deelnemers van beide activiteiten elkaar niet kruisen.
k. Er is geen aparte (corona-)coördinator voorzien tijdens de activiteit. De coach
neemt deze functie op zich. De activiteiten zijn maximaal 2,5 uur lang dus de
bijkomende verantwoordelijkheid is beperkt.
4. Verplaatsingen voor, tijdens en na de activiteit
a. De verplaatsingen zijn beperkt aangezien we maximaal werken met:
i.
17 deelnemers + coach (‘t Werkhuys)
ii.
11 deelnemers + coach (De Nieuwe Vrede)
iii.
17 deelnemers + coach (De Rode Roos)
b. Verplaatsingen met het openbaar vervoer zullen gebeuren voor een aantal
van de deelnemers. Maar aangezien het aantal beperkt is, zal dit geen extra
risico vormen voor de belasting op het openbaar vervoer.
c. De activiteit zelf bevat geen verplaatsingen die risico’s kunnen inhouden.

