
 

 

 

 

 

 

 

Protocol exploitatie 

outdoorsite  

WS Bellegem 
bij trainingen en wedstrijden tijdens de coronacrisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. Opzet van dit protocol 

In het kader van de bestrijding van Covid19 werden verschillende maatregelen opgelegd bij de 

uitoefening van sport, specifiek voor het organiseren van trainingen en wedstrijden in 

clubverband. De verantwoordelijkheid ligt hier grotendeels bij de organiserende vereniging, 

wat het extra belangrijk maakt om zich goed te organiseren teneinde op een verantwoorde 

manier, coronaproof, sportactiviteiten aan te bieden. 

Dit protocol biedt een houvast voor de organisatie van sportactiviteiten op de betreffende 

sportsite waarbij  volgende aspecten het uitgangspunt vormen: 

• Het naleven van alle maatregelen opgelegd door de overheid ter bestrijding van covid 

19. 

• De verschillende protocollen opgelegd vanuit Sport Vlaanderen en de 

voetbalfederatie. 

• De troeven en beperkingen die de desbetreffende site biedt om de maatregelen toe 

te passen binnen de lokale context.  

 

2. Maatregelen en richtlijnen bij de exploitatie:  

 

a) Bepaling van de maximale capaciteit 

In Bellegem overschrijden wij zelden de 200 personen. Er is wel plaats voorzien indien er meer 

zijn dan 200 personen. Hebben een permanente grote tent geplaatst, er is een overdekt terras, 

langs terrein 1 en 2 een staande overdekte supportersplaats, een grote tribune waar zeker 

tussen de 50 en 70 personen veilig afstand kunnen houden. 

 

b) Registratie van alle aanwezigen 

Voor de kantine wordt een lijst ingevuld bij het binnen komen. 

Bij matchen moet men zich registreren bij het binnen komen. De spelers en trainers geven de 

lijst door van de aanwezigen. 

Dit wordt 14 dagen bewaard in een afzonderlijke map. 

 

 

 



 

c) Communicatie en sensibilisering 

Affichering ter plaatse: op verschillende plaatsen over de terreinen zijn corona maatregelen uit 

gehangen. 

Website: website up to date houden, één persoon is daarvoor verantwoordelijk. 

Facebook:  eveneens door deze persoon. 

Andere communicatiekanalen binnen de club: op vergaderingen is dit steeds een agendapunt, 

per ploeg is er een whatsappgroep waar deze communicatie kan doorgegeven worden.  

 

d) Hygiëne 

Ontsmetting handen bij het binnenkomen: zowel in de kantine als bij de ingang bij matchen als 

ook in  de kleedkamers 

Extra maatregelen en poetsbeurten sanitair: in de kantine zijn het de mensen van de kantine 

die zorgen voor het ontsmetten van tafels en toiletten op een regelmatige basis, in de 

kleedkamer is er ook een persoon die toeziet voor de douches, kleedkamers en toiletten steeds 

na een match of training te ontsmetten. 

Mondmaskers : is verplicht bij het rondlopen op de terreinen, eenmaal zittend kunnen zij ze 

afdoen. Overal zijn er affiches bevestigd om de aandacht van mondmaskers te dragen. 

 

e) Horeca 

- Afzonderlijke in en uitgang aangeduid met pijlen op de grond 

- Registratie bij het binnen komen. 

- Mondmaskers bij het rondlopen 

- Mondmaskers voor de kantiniers 

- ……….volgens de regels van het protocol voor de horeca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

f) Circulatieplan en circulatiestromen 

 

 

g) Toezicht en controle op het naleven van de maatregelen 

Zie  punt d:, personen bij ingang , kantine ,kleedkamers 

 

h) Contactgegevens Coronaverantwoordelijke binnen de club  

Delabie Frédéric 

Spoelberg, 36 8500 Kortrijk 

0495/707164 

frederic.delabie@skynet.be 
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3. Akkoordverklaring: 

Voetbalclub White Star Bellegem verklaart zich akkoord om de maatregelen beschreven in dit 

protocol te volgen bij de organisatie van sportactiviteiten op voetbalsite 

www.whitestarbellegem.be 

 

Gelezen en goedgekeurd op 9 september 2020 

 

 

(naam en handtekening voorzitter a.i.)      (naam en handtekening secretaris) 

Frédéric Delabie      Marnix Deloose (GC) 

 

 


