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Deelnemers 
 

- Er kunnen deelnemers tot de risicogroepen behoren: personen met een leeftijdsrisico 
(65+) of personen met een ernstige onderliggende medische aandoening  

- We verwachten deelnemers van verschillende generaties 
- Leden die tot risicogroepen behoren wordt gevraagd voorzichtig te zijn en zelf een 

inschatting te maken om al dan niet deel te nemen aan de activiteit in kwestie. 
 
Locatie 
 

- Het lokaal moet voldoende ruim zijn voor het aantal deelnemers (minimaal 4 m2 per 
persoon voor activiteiten waarbij deelnemers blijven zitten, 10 m2 voor activiteiten met 
beweging  

- Het lokaal kan goed verlucht worden, er zijn voldoende ramen aan beide zijden van 
het lokaal, waardoor er voor “tocht” en aldus ventilatie is gezorgd.  

• Er is via een opdeling of looplijnen gezorgd door 30CC dat de ‘social distancing’ op 
alle momenten gerespecteerd wordt, ook in de zogenoemde ‘flessenhalzen’ (sanitaire 
voorzieningen, gangen, trappen, ingangen, liften, …).  

• De contactoppervlakten (tafels, klinken, stoelen, doorgegeven voorwerpen …) moeten 
voor, tijdens en na de activiteit ontsmet worden (hiervoor zijn de nodige producten 
voorzien): 

o stoelen: elke deelnemer gebruikt één en dezelfde stoel en zal deze voor en 
na zelf gebruik ontsmetten 

o tafels: worden alleen gebruikt indien nodig als decor-stuk. Ze worden dan 
door de respectieve gebruikers voor en na gebruik ontsmet 

o doorgegeven voorwerpen worden beperkt tot rekwisieten die strikt 
noodzakelijk zijn voor de productie/repetitie. Deze worden dan door 
de rekwisiteur of bij ontstentenis door de productieleider voor en na gebruik 
ontsmet. 

o alle andere voorwerpen worden strikt persoonlijk gehouden en niet gedeeld 
noch doorgegeven. We denken hierbij aan brochure, balpen, drankkaart, 
notitieblok, ... 

- Er zijn afspraken gemaakt met andere gebruikers van de locatie over de organisatie 
van de toegang, de circulatie in het gebouw 
 
Activiteit 
 

- Tijdens de repetities dienen de veiligheidsmaatregelen op een vanzelfsprekende 
manier gegarandeerd te worden. Alle deelnemers zijn voldoende geïnformeerd voor 
en tijdens het repetitieproces. 

- Deelnemers moeten soms materiaal delen onder de vorm van rekwisieten. Deze 
worden door de rekwisiteur of bij ontstentenis door de productieleider voor en na 
gebruik ontsmet. 



- Tijdens het repeteren is het vaak moeilijk om de nodige afstand te bewaren, op dat 
moment is het gebruik van het mondmasker verplicht! 

- Bij mooi weer kan de repetitie ook in open lucht plaatsvinden 
- Het is niet nodig om gezamelijk te eten of te drinken. Iedereen kan iets nuttigen, op 

zijn eigen stoel, met respect voor de social distancing. 
- We beoefenen geen activiteiten waarbij mensen veel druk moeten zetten op hun 

adem. 
 
 
Verplaatsing 
 

- De deelnemers moeten zich verplaatsen om deel te nemen 
- Voor sommigen zijn er verplaatsingen met het openbaar vervoer nodig 
- De activiteit zelf omvat geen verplaatsingen die risico’s kunnen inhouden 

 


