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1. Inleiding 
 
Dit draaiboek moet de dansers en medewerkers van Dansclub Varya adequaat en veilig helpen 
omgaan met de huidige coronacrisis. De danslessen zullen terug opstarten in september, en daar 
zijn we uiteraard tevreden mee, maar het is vanzelfsprekend dat nog voorzichtigheid gewenst is. 
Daarom dienen we ons aan enkele opgelegde voorzorgmaatregelen te houden. Als dansclub nemen 
we deze maatregelen ter harte, de veiligheid van onze leden en medewerkers is immers van 
cruciaal belang voor ons.  
 
Contact met andere personen in openbare ruimtes en/of in een zelfde ruimte is slechts mogelijk 
onder strikte voorwaarden. Dit draaiboek moet hier verdere duidelijkheid in scheppen. We 
verwachten dan ook van iedereen de medewerking om deze richtlijnen door te nemen en correct 
op te volgen. Er zal er voor, tijdens en na de lessen ook op toegezien worden dat dit gebeurd. 
We zijn wettelijk verplicht om deze maatregelen op te volgen. Wie de maatregelen weigert te 
volgen, zal gevraagd worden de dansles te verlaten. 
 
De verspreiding van het coronavirus evolueert van dag op dag. Maatregelen kunnen daarom plots 
wijzigen om verdere verspreiding in te dijken. Het management van de dansclub volgt deze 
evoluties nauwgezet op samen met de gemeente en houdt rekening met verschillende scenario’s. 
Richtlijnen in de loop van het dansjaar kunnen dus steeds wijzigen. We zullen eventuele 
wijzigingen dan ook communiceren met alle betrokkenen en dit draaiboek updaten waar nodig. 
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2. Overzicht geldende maatregelen 
 
De huidige sportmaatregelen in georganiseerd verband van de Nationale Veiligheidsraad vindt u 
hieronder (update 29 juli 2020). 
 

2.1 Sporten in georganiseerd verband  
 
Sporten in georganiseerd verband is toegelaten: 

- Met contact 
- In een groep van maximum 50 personen (sportbubbel) 
- Als gedurende de sportactiviteit deze bubbel behouden blijft 
- Er een minimale sportoppervlakte wordt voorzien per deelnemer 
- Als er steeds een meerderjarige verantwoordelijke aanwezig is 
- Als je je handen voor en na ontsmet en het gemeenschappelijk sportmateriaal voor en na 

het sporten schoonmaakt 
- Als je de veiligheidsprotocollen opvolgt 

Bij sportlessen geldt een registratiesysteem met naam en telefoonnummer of e-mailadres. 
 
In de huidige situatie wordt geadviseerd om zoveel mogelijk sportactiviteiten buiten te organiseren. 
En zelfs als je buiten sport, zoveel mogelijk voldoende afstand te bewaren. 
 
Sportactiviteiten en –wedstrijden mogen enkel plaatsvinden achter gesloten deuren en dus zonder 
publiek/toeschouwers. 
 

2.2 Mondmaskers 
 
Mondmaskers zijn verplicht in openbare gebouwen (vanaf 12 jaar) voor publiek toegankelijke delen 
of wanneer de afstand van 1,5m niet kan gerespecteerd worden. Dit betekent in een sporthal ook 
aan de inkom, gangen, toiletten, cafetaria wanneer je recht staat, …. 
 
Een mondmasker tijdens het sporten (in de sportbubbel) is niet verplicht. Bij intensief sporten 
wordt het zelfs afgeraden. 
 
Hoewel lesgevers, trainers en begeleiders in principe worden meegerekend in de bubbel van 50 
personen, kan het zijn dat hij/zij meerdere groepen na elkaar begeleidt. De sportbegeleider dient 
dus zo veel mogelijk de afstandsregels te respecteren. Indien dit niet mogelijk is, wordt 
geadviseerd een mondmasker te dragen.  
Naar analogie met de situatie in het kleuteronderwijs, is het dragen van een mondmasker door 
trainers die met kleuters (tot 6 jaar) omgaan niet nodig. 
 

2.3 Lokale restricties 
 
Momenteel zijn er geen extra lokale restricties van toepassing. Cafetaria en toiletten zijn open. 
Gebruik kleed- en douchekamers zijn toegelaten maar wordt afgeraden.  
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3. Richtlijnen binnen de dansclub 
 

3.1 Algemene aandachtspunten 
 
We willen graag benadrukken dat, ongeacht welke (afbouw)fase we ons in bevinden, bepaalde 
regels van kracht blijven. Wat het individuele gedrag betreft zijn er volgende gouden regels: 

- Het opvolgen van de hygiënemaatregelen blijven essentieel 
- Bij indoor activiteiten moeten de ruimtes voldoende worden verlucht 
- Respecteer de veiligheidsafstand, behalve voor mensen binnen hetzelfde gezin of voor 

kinderen jonger dan 12 jaar. 
- Wie de veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet een mondmasker dragen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blijft aandacht hebben voor de hygiëne maatregelen: 

- Blijf thuis als je ziek bent 
- Beperk je contacten met andere mensen 
- Zorg voor goede hygiënische reflexen (regelmatig handen wassen/ontsmetten, papieren 

zakdoeken gebruiken, nies/hoest in je elleboog, …) 
- Wees aandachtig voor risicogroepen (65 plussers, personen met een verzwakt 

immuunsysteem, …) 

Verwittig je lesgever of het management (management@dansclubvarya.be) zo snel mogelijk indien 
je besmet bent met het coronavirus of als je in nauw contact kwam met een bewezen besmet 
persoon. 
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3.2 Afspraken omtrent hygiënische maatregelen en afstand voor 
dansers en hun ouders/begeleiders 

 
Deze richtlijnen gelden voor dansende leden (en hun ouders/begeleiders), tijdens de periode 
waarin social distancing van kracht blijft, deelnemen aan danslessen of andere activiteiten van 
Dansclub Varya. 
In georganiseerd verband mag de groep waarmee je danst uit maximaal 50 personen bestaan, 
inclusief de lesgever. Waar mogelijk wordt zoveel mogelijk de afstand gerespecteerd. Een 
mondmasker tijdens het dansen is niet verplicht.  

 
Algemene regels: 

o Houd steeds 1,5 meter afstand van iedere persoon buiten je huishouden. 
o Probeer je gezicht niet aan te raken.  
o Dans niet en blijf thuis als je symptomen hebt die op COVID-19 kunnen wijzen, 

zoals een grieperig gevoel, koorts, hoesten, kortademigheid, neusloop of ongewone 
vermoeidheid. Ga pas weer dansen als het mag van je arts. 

o Dans ook niet als een huisgenoot symptomen heeft of positief getest heeft op het 
virus. Ga pas weer dansen als het mag van de arts. 

o Verwittig je lesgever of het management (management@dansclubvarya.be) zo snel 
mogelijk indien je besmet bent met het coronavirus of als je in nauw contact kwam 
met een bewezen besmet persoon. 

 

Dansers en hun ouders/begeleiders 

Voorbereiding 
thuis 

Ga alleen naar de dansles voor een ingeplande dansles. 

Schrijf u (of uw kind) op in voorhand via ledenbeheer voor een danscursus. 

Laat tijdig weten dat u (of uw kind) aanwezig zult zijn. 

Voorzie een mondmasker indien u ouder ben dan 12 jaar om u binnen de sporthal te 
bewegen (inkom, toilet, …) 

Doe uw (of uw kind hun) dansoutfit thuis aan. 

Controleer of u (of uw kind) alle spullen bij  hebt zodat er niets hoeft geleend te worden. 
Denk zeker aan een mondmasker indien 12j+ 

Ga thuis naar het toilet voor u vertrekt naar de dansles. 

Was uw handen (en die van uw kind) voor u vertrekt met water en zeep. 

Verplaatsing Ga bij voorkeur alleen naar de sportlocatie. 
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Kinderen die gebracht worden, worden bij voorkeur door 1 begeleider naar de 
sportlocatie begeleidt. 

Controleer welke maatregelen er gelden inzake mondmaskerplicht op jullie route naar 
de sporthal, zeker als u met de fiets of te voet gaat. 

Neem je de auto, rij dan alleen of met huisgenoten of met personen uit uw sociale 
bubbel. 

Aankomst 

Kom de eerste 2 lessen iets vroeger aan (+/- 5 à 10min max is voldoende). 

Voor ouders: Informeer uw kind(eren) over de algemene veiligheids- en hygiëneregels 
en zorg dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen. 

Ga alleen naar binnen in de sporthal, neem afscheid aan de ingang van de sporthal. 

Voor ouders: Indien u uw kind afzet, neem dan afscheid aan de aanmeldbalie van Varya 
en laat uw kind daar achter. Hij/zij zal worden opgevangen door een medewerker.  

Zet uw eigen mondmasker op bij het binnengaan indien +12j. 

Volg de richtlijnen voor het binnen en buitengaan (eenrichtingsverkeer, vaste in- en 
uitgangen respecteren, ….). Volg de pijlen en informatieborden.  

Was de handen met water en zeep of ontsmet ze bij het binnenkomen. 

Ga zo nodig voor de start van de dansles nog naar het toilet. Was ook na het 
toiletbezoek je handen opnieuw. 

Meld u (of uw kind zijn/haar) aanwezigheid  aan de verantwoordelijke voor het 
binnenkomen. De aanwezigheidslijst wordt bijgehouden via het online platform 
'Ledenbeheer' 

Geef of aanvaard geen zoen, knuffel, hand, schouderklopje of high five. 

Tijdens de 
dansles 

Toeschouwers zijn niet toegelaten, ook ouders niet. 

Waar mogelijk wordt zoveel mogelijk de afstand gerespecteerd. De lesgever zal daar 
ook op toezien.  

We raden de lesgevers aan een mondmasker te dragen. Bereid uw kind daarop voor. 

Gebruik alleen je eigen handdoek en drinkbus. Informeer uw kind hierover. 
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Raak zo min mogelijk oppervlakten aan (deurklinken, kapstokken, ….). Voor en na de 
danslessen zullen de deuren voor jullie opengezet worden. 

Moet je hoesten of niezen, doe dat dan in een papieren zakdoekje of je elleboogplooi.  

Choreo’s met partnering zijn niet toegestaan. Uitzondering: koppeldans is toegestaan 
indien de partners behoren tot elkanders gezin of sociale bubbel. 

 Heb je verzorging of hulp nodig, laat je dan door zo weinig mogelijk mensen aanraken. 
Volg de instructies van de lesgever of de organisatie. 

Na de dansles 

Was of ontsmet je handen (of die van uw kind bij ophalen) 

Vertrek zodra je klaar bent. Blijf niet nodeloos hangen om te socializen met andere 
sportbubbels. 

 Indien je wordt opgehaald, spreek buiten af, en niet binnen. Jonge kinderen worden tot 
aan de deur begeleidt. Wees tijdig aanwezig, er is geen opvang voorzien en de 
begeleider moet klaarstaan om de volgende groep mee naar binnen te 
begeleiden. 

 

3.3 Afspraken omtrent hygiënische maatregelen en afstand voor 
lesgevers en andere medewerkers 

 
Deze richtlijnen gelden voor de lesgevers van Dansclub Varya die, tijdens de periode waarin social 
distancing van kracht blijft, danslessen geven of deelnemen aan andere activiteiten van Dansclub 
Varya. Volg steeds de richtlijnen van de corona verantwoordelijke. 

 
Algemene regels: 

o Houd steeds 1,5 meter afstand van iedere persoon buiten je huishouden. Draag 
een mondmasker indien dit tijdens het lesgeven niet altijd mogelijk is. 

o Probeer je gezicht niet aan te raken.  
o Geef geen dansles blijf thuis als je symptomen hebt die op COVID-19 kunnen 

wijzen, zoals een grieperig gevoel, koorts, hoesten, kortademigheid, neusloop of 
ongewone vermoeidheid. Ga pas weer lesgeven als het mag van je arts. 

o Dans ook niet als een huisgenoot symptomen heeft of positief getest heeft op het 
virus. Ga pas weer lesgeven als het mag van de arts. 

o Verwittig het management (management@dansclubvarya.be) zo snel mogelijk 
indien je besmet bent met het coronavirus of als je in nauw contact kwam met een 
bewezen besmet persoon. 
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Lesgevers en andere medewerkers 

Voorbereiding 
thuis 

Ga alleen naar de Dansclub wanneer dit noodzakelijk is (vb. ingeplande les). 

Vraag uw dansleden zich op voorhand in te schrijven via Ledenbeheer voor uw 
danscursus. 

Vraag uw leden u te verwittigen indien ze aanwezig zullen zijn. 

Voorzie een mondmasker. 

Doe uw dansoutfit thuis aan.. 

Controleer of u alle spullen bij hebt zodat er niets hoeft geleend te worden.  

Ga thuis naar het toilet voor u vertrekt naar de dansles. 

Was uw handen voor u vertrekt met water en zeep. 

Verplaatsing 

Ga bij voorkeur alleen naar de sportlocatie. 

Controleer welke maatregelen er gelden inzake mondmaskerplicht op jullie route 
naar de sporthal, zeker als u met de fiets of te voet gaat. 

Neem je de auto, rij dan alleen of met huisgenoten of met personen uit uw sociale 
bubbel. 

Aankomst 

Zorg dat u iets vroeger aanwezig bent om de zaal voor te bereiden (verluchten, 
ontsmetten), ontsmetting klaar te zetten en om eventuele dansleden correct te 
begeleiden naar de dansruimte. 

Zet uw eigen mondmasker op bij het binnengaan. 

Volg de richtlijnen voor het binnen en buitengaan (eenrichtingsverkeer, vaste in- 
en uitgangen respecteren, ….). Volg de pijlen en informatieborden.  

Was de handen met water en zeep of ontsmet ze bij het binnenkomen. 

Ga zo nodig voor de start van de dansles nog naar het toilet. Was ook na het 
toiletbezoek je handen opnieuw. 

Geef of aanvaard geen zoen, knuffel, hand, schouderklopje of high five. 

Tijdens de 
dansles 

Informeer uw dansleden over de nodige voorzorgen.  

Geef het goede voorbeeld en leef de regels na. Spreek leden er op aan als ze dit 
niet doen. 
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Zorg voor voldoende verluchting: ramen/deuren openzetten 

Toeschouwers zijn niet toegelaten, ook ouders niet. 

Waar mogelijk wordt zoveel mogelijk de afstand gerespecteerd.  

We adviseren om een mondmasker te dragen tijdens het lesgeven. 

Gebruik alleen je eigen handdoek en drinkbus. 

Zorg dat dansers zo min mogelijk oppervlakten aanraken. Zet voor hen de deuren 
open. 

Moet je hoesten of niezen, doe dat dan in een papieren zakdoekje of je 
elleboogplooi.  

Choreo’s met partnering zijn niet toegestaan. Uitzondering: koppeldans is 
toegestaan indien de partners behoren tot elkanders gezin of sociale bubbel. 

 Heb je verzorging of hulp nodig, laat je dan door zo weinig mogelijk mensen 
aanraken. 

Na de dansles 

Was of ontsmet je handen. 

Ontsmet de ruimte en oppervlakte, heb aandacht voor contactoppervlakten zoals 
deurklinken. Indien dit uw laatste les is, ontsmet ook de installatie. 

Ondersteun de corona verantwoordelijke en help zo mogelijk om jonge kinderen 
tot aan de deur te begeleiden waar ze kunnen opgehaald worden.  

Vertrek zodra je klaar bent. Blijf niet nodeloos hangen om te socializen met 
andere sportbubbels. 
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3.4 Corona verantwoordelijken 
 
Per les is een corona verantwoordelijke aangesteld. De corona verantwoordelijke kun je herkennen 
aan zijn gele fluo jas. Het is zijn/haar taak om te zorgen dat de medewerkers en leden de regels 
correct opvolgen en dat hij/zij de lesgever mee ondersteunt om alles in goede banen te leiden. 
De corona verantwoordelijke wordt geacht: 

- Het nodige materiaal te voorzien om de regels te kunnen naleven (mondmaskers, 
ontsmetting, …) 

- Medewerkers en leden aan te spreken om handen te ontsmetten en, bij 12+, een 
mondmasker te dragen. 

- Medewerkers en leden te informeren over het geldend circulatieplan en te zorgen dat dit 
opgevolgd wordt. 

- Ouders of andere personen die in het gezelschap zijn van de danser en niet ingeschreven 
zijn voor een danscursus, te verzoeken de sporthal niet te betreden en/of niet te blijven 
rondhangen. 

- De registratieplicht mee op te volgen. Hij/zij ziet er samen met de lesgever op toe dat 
enkel ingeschreven/geregistreerde leden toegang krijgen tot de danszaal.  

- Erop toe te zien dat het materiaal en installatie voor en na ontsmet wordt. 
- Erop toe te zien dat de maatregelen tijdens de dansles correct wordt opgevolgd. 
- Kenbaar en aanspreekbaar te zijn voor vragen of onduidelijkheden rondom de corona 

maatregelen.  

Afhankelijk van de leeftijdsgroep, aantal lessen dat op dat moment gegeven wordt en de grootte 
van de groep kunnen 1 of meerdere corona verantwoordelijkheden worden aangesteld. We zien de 
verdeling van de taken als volgt: 
 

Ingangverantwoordelijke 
Controle of dansers zijn aangemeld en geregistreerd 

Niet ingeschreven dansers registreren 

Dansleden vragen handen te ontsmetten en circulatie te volgen 

Controle op dragen van mondmaskers bij 12+ 

Ouders, begeleiders of niet-leden toegang ontzeggen (informeren) 

Communiceren met lesgever bij problemen 

Vragen beantwoorden van ouders en/of leden 

Gangverantwoordelijke 

Dansleden begeleiden naar de danszaal volgens het circulatieplan 

Controle op naleving hygiënische maatregelen 

Controle op aanhouden van masker tot betreden danszaal 

Communiceren met lesgever bij problemen 

Vragen beantwoorden van leden 

Zaalverantwoordelijke       
Leden naar hun plaatsen wijzen in de danszaal 

Controle op afstand en hygiënische maatregelen 

Zaal ontsmetten voor en na 

Zaal voldoende verluchten (deuren/ramen openzetten) 

Leden handen laten ontsmetten na verlaten danszaal 

Communiceren met andere verantwoordelijken bij problemen 
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4. Toegang en gebruik accommodatie 
 

4.1 Sporthal Jabbeke 
 

Toegang, verplaatsing en uitgang  
 
Volg steeds de richtlijnen van de corona verantwoordelijke (te herkennen aan de gele 
fluo jas). 
 
!DE DANSZAAL TE JABBEKE IS NIET TOEGANKELIJK! LESSEN GAAN DOOR IN DE 
THEATERZAAL IN JABBEKE! 

Bij 12+ leden moet er ten allen tijde het mondmasker opgezet worden en afstand moet 
gerespecteerd worden. Het mondmasker mag enkel af tijdens de dansles. Bij 
verplaatsingen (vb. toilet), moet het mondmasker terug op. 
 

 
 

 

 

 

 

Mogelijkheid gebruik van faciliteiten  
 
Cafetaria en toiletten zijn toegankelijk. Kleedkamers en doucheruimtes zijn eveneens open maar 
worden afgeraden. De danszaal te Jabbeke op het eerste verdiep is gesloten. 
 
 
 
 

1

• Aanmelden via de hoofdingang. Geen inschrijving = geen toegang tot 
dansles.

• Ouders/begeleiders mogen niet verder.

2
• Volg de pijlen naar de theaterzaal, jonge dansers zullen begeleid 

worden.
• Blijf wachten in de aangeduide zone tot de lesgever je binnenroept.

3
• Verlaat de danszaal zo snel mogelijk na de dansles.
• Uitgang is via de branddeur. Dansers kunnen daar afgehaald worden.

Standaard maken we dus gebruik van de theaterzaal te Jabbeke. Indien er een evenement 
georganiseerd wordt in de theaterzaal, zijn we genoodzaakt om opnieuw uit te wijken. In 
dat geval gaan de lessen door te Varsenare. We zullen jullie daar tijdig van op de hoogte 
brengen.  
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4.2 Sporthal Varsenare 
 

Toegang, verplaatsing en uitgang  
 
Volg steeds de richtlijnen van de corona verantwoordelijke (te herkennen aan de gele 
fluo jas). 
 
!AFHANKELIJK VAN DE GROTE VAN DE GROEP KUNNEN DE LESSEN SOMS DOORGAAN IN 
DE THEATERZAAL IN VARSENARE! VOLG DE RICHTLIJNEN VAN DE LESGEVER! 

Bij 12+ leden moet er ten allen tijde het mondmasker opgezet worden en afstand moet 
gerespecteerd worden. Het mondmasker mag enkel af tijdens de dansles. Bij 
verplaatsingen (vb. toilet), moet het mondmasker terug op. 
 

 

 

Mogelijkheid gebruik van faciliteiten  
 
Cafetaria en toiletten zijn toegankelijk. Kleedkamers en doucheruimtes zijn eveneens open maar 
worden afgeraden. Alle danszalen in Varsenare zijn toegankelijk. Soms zal er moeten worden 
uitgeweken naar de Theaterzaal in Varsenare. Volg hiervoor de instructies van de corona 
verantwoordelijke en/of uw lesgeefster. 

 
 
 
 
 

1
• Aanmelden via de eerste glazen deuren links. Geen inschrijving = geen 

toegang tot dansles.
• Ouders/begeleiders mogen niet verder.

2
• Ga verder naar de danszaal, jonge dansers zullen begeleid worden.
• Blijf wachten in de aangeduide zone tot de lesgever je binnenroept.

3
• Verlaat na de dansles zo snel mogelijk de zaal.
• Uitgang is via de branddeur.  Dansers kunnen daar afgehaald worden.
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5. Procedure bij vaststelling van een 
besmetting 

 
Verwittig uw lesgever of het management (management@dansclubvarya.be) zo snel 
mogelijk indien je besmet bent met het coronavirus of als je in nauw contact kwam met 
een bewezen besmet persoon. 
 
Voor lesgever of andere medewerker: indien u verneemt dat een lid besmet is met het coronavirus, 
neem dan zo snel mogelijk contact op met het management (management@dansclubvarya.be). 
 
Voor het management: indien u verneemt dat een lid besmet is met het coronavirus, neem dan zo 
snel mogelijk contact op met de gemeente. 
Stappenplan besmetting: 
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6. Contactpersonen 
 

Lesgevers 
 
De lesgevers kunnen gecontacteerd worden d.m.v. bericht/mail via ledenbeheer. 
 

Jantina: Aristokatten, Eyors, Tigers, Lions, Balou’s, Grizzly’s, Dumbo’s, A-team en Lablast 
Liliane: Pumba’s, koppeldans 

 Johan: koppeldans 
 Naio: Kleuterexpressie en Aristokatten 
 Sarah: Kleuterexpressie en Aristokatten 
 Samara en Julie: Los Meekos 
 Frauke: Bambi’s en Knorretjes 
 Bo: Creatieve Jazz (Mushu’s) 
 

Management 
 Jantina, Liliane, Lena, Valerie, Roy, Mark, Sofie, Bo, Robine, Lien 
 Contact: management@dansclubvarya.be 
  

Bestuur 
 Jantina, Liliane, Lena 
 Contact: bestuursorgaan@dansclubvarya.be 
 

7. Informatiebronnen 
 
https://www.danspunt.be 
https://www.sport.vlaanderen/ 
https://www.infocoronavirus.be/nl/ 
https://coronaviruscovid19.be 
https://www.jabbeke.be/corona/ 
https://www.vlaanderen.be 
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Bijlagen 
 

Bijlage 1: Corona checklist Lesgevers en medewerkers 
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Bijlage 2: Checklist benodigdheden Corona verantwoordelijke 
 

 


