
 cluster inwoners 
dienst vrije tijd 

Draaiboek met voorzorgsmaatregelen COVID-19  
voor cultuur- en vrijetijdsactiviteiten 

 

A. VOOR HET EVENT 

1. Naam evenement:           

2. Datum:        

3. Einduur:     

4. Locatie (gebouw + zaal):      

5. Berekening publiekscapaciteit, aantal deelnemers:      

Bepaling capaciteit, afstandsregels en aantal personen per vierkante meter, check de laatste bepalingen van het 
Zomerplan: 
https://ikorganiseer.be/nieuws/corona-en-de-gevolgen-voor-je-evenement/ 
https://sectorgidscultuur.be/ (zie schema zomerplan) 
 
 

6. CERM-scan 
 

 covid-eventscan uitgevoerd met groen label, pdf bijvoegen bij dit draaiboek 
https://www.covideventriskmodel.be/ 

 

7. Registratie en ticketting 

 ticketverkoop of inschrijvingssysteem (min. naam, tel of email per persoon, uitz. mogelijk per bubbel)  

 of registratie deelnemers voor de aanvang van het event 
 deelnemerslijst afprinten net voor het event (indien nodig met invullijnen voor 
ontbrekende info contacttracing) en klaarleggen (opgelet: aanwezige 
medewerkers/vrijwilligers toevoegen aan de aanwezigheidslijst!) 
 communiceer over de regels i.v.m. nauw sociaal contact bij de ticketverkoop of 
inschrijvingsinfo: “OPGELET: hou bij de ticketaankoop rekening met de laatste regels i.v.m. 
nauw sociaal contact. Jouw gekochte tickets = jouw reservatiebubbel” 

 

8. Publiekscirculatie: 

 verschillende in- en uitgang(en) 
 aanduiding looprichting/publieksstroom (bij voorkeur éénrichting), aanbrengen pijlen 
 wachtrijmodellering op 1,5m 
 spreiding aankomst en vertrek deelnemers 
 circulatieplan (grond- en zitplan) gemaakt, bijvoegen bij dit draaiboek 
 opstelling tafels en stoelen volgens het grondplan (min. 1,5m tussen de tafels en/of 
stoelen op basis van het aantal deelnemers), indien mogelijk de dag vooraf 

 

9. Mondmaskers:  

https://ikorganiseer.be/nieuws/corona-en-de-gevolgen-voor-je-evenement/
https://sectorgidscultuur.be/
https://www.covideventriskmodel.be/


 signalisatie draagplicht aanwezig (uitzondering: kids tot 12j) 
 reserve-mondmaskers ter beschikking op de eventlocatie (voor publiek of artiesten) 
 mondmaskers voor de medewerkers/begeleiders/vrijwilligers (draagplicht) 
 

10. Corona aanspreekpunt (Covid-coördinator) 
Naam:         

GSM:         

Mailadres:        

 

11. Afspraken medewerkers/vrijwilligers 

 briefing (met reinigingsplan: wie maakt wat schoon, met welke frequentie en welke 
producten) uitgevoerd op:      

 

12. Hygiënische maatregelen 

 locatie is gepoetst met water en zeep voor aanvang van het event 
 alcoholgel of-spray bij de in- en uitgangen 
 alcoholgel of-spray op de tafels (min. 1 stuk) 
 mogelijkheid om handen te wassen met water en zeep (inclusief papieren handdoekjes) 
 alcoholgel of-spray op de tafels (min. 1 stuk) 
 hygiënische handschoenen voor de medewerkers 
 corona-kit klaar zetten (bakje met reserve ontsmetting, mondmaskers & handschoenen) 
 vestiaire / kapstokken onbeschikbaar maken 

 

13. Communicatie 
 
 infomail naar de deelnemers (min. 2 dagen vooraf) met: 
-de algemene en specifieke veiligheidsmaatregelen, zowel voor als tijdens het event 
-info corona-aanspreekpunt op het event 
-concrete afspraken over wat als een bezoeker ziek wordt of besmet blijkt met het 
coronavirus na je event (indien ze binnen de 7da na je event zijn ziek geworden door het 
coronavirus) 
-vestiaire niet beschikbaar: hou je persoonlijke spullen/jas bij op jouw stoel 
-info ivm reservatiebubbel: OPGELET: hou bij de ticketaankoop rekening met de laatste regels 
i.v.m. nauw sociaal contact. Jouw gekochte tickets of jouw inschrijving = jouw 
reservatiebubbel. Zit bij jouw (ticket)reservatie hier een afwijking op? Contacteer ons, wij 
passen het voor jou aan. 
 optioneel: deze info(mail) ook delen op het facebook-event en/of website 
 algemene informatie en sensibilisering m.b.t. hygiëne (handen wassen, in je arm niezen, 

papieren zakdoeken gebruiken, mondmaskerplicht, …) wordt actief verspreid in de 

infrastructuur / op de event-locatie. 

 
 

B. TIJDENS HET EVENT 
 

14. Hygiënische maatregelen 

 ontsmettingsgel bij contactrijke plaatsen aanwezig  
 contactoppervlakken en/of materiaal regelmatig schoonmaken en ontsmetten 
 ervoor zorgen dat personen altijd makkelijk hun handen kunnen wassen en ontsmetten 
 medewerkers/vrijwilligers/begeleiders wassen tijdens het event meermaals hun handen 
 medewerkers/vrijwilligers/begeleiders dragen een mondmasker 



 corona-kit aanwezig (bakje met reserve ontsmetting, mondmaskers & handschoenen) 
 vestiaire niet beschikbaar, mensen houden hun persoonlijke spullen bij aan hun tafel/stoel 
 locatie wordt voldoende verlucht (ramen open en mechanisch ventilatiesysteem 
ingeschakeld) 
 

15. Publiekstelling en registratie 
 

 controle inschrijvingen/tickets 
 indien nodig: aanvullen deelnemerslijst met info voor contact-tracing (naam, tel. of email) 
 begeleiding publiek: begeleiding publiek/deelnemers naar hun zitplaats 
 optioneel: plaats een bordje dat aangeeft dat bezoekers moeten wachten tot dat hen een 
zitplaats wordt toegewezen door een medewerker 
 acties ondernomen om cash betalingen te vermijden 
 

16. Communicatie 
 

 voldoende algemene informatie verspreid rond de geldende maatregelen (affiches) 

 personen aanspreken indien ze zicht niet aan de regels houden 

 corona aanspreekpunt draagt een badge met desbetreffende aanspreektitel 

 

17. Aanbieden consumpties 
 

 respecteer alle allerlaatste regels van het horeca-protocol 

 probeer cash-betalingen te vermijden (payconic voor vereniging/bedrijf aan te vragen bij jouw bankinstelling) 

 glazen en servies moeten na elkaar gebruik gewassen worden met heet water en 

detergent 

 

18. EHBO 
 

 bij EHBO-verzorging: gebruik mondmasker en handschoenen verplicht (zie coronakit) 

 

19. Backstage/medewerkersruimte 
 

 medewerkers en artiesten moeten onderling de 1,5m afstand kunnen bewaren, ruimte 

wordt zo goed mogelijk vrij gemaakt (beperking aantal stoelen en/of tafels) 

 

 

C. NA HET EVENT 

20.  Hygiënische maatregelen 
 

 locatie wordt gepoetst met water en zeep, ook de contactoppervlakken 

 materiaal wordt ontsmet bij het opbergen en opruimen (ook technisch materiaal) 

 

21. Evaluatie 
 

 we evalueren getroffen maatregelen tijdens de activiteit en sturen bij waar nodig 

 

22.  Publiekregistratie  
 

 wissen/vernietigen deelnemerslijst vanaf de 15de dag na het event 

 

23. Noodprocedure bij besmetting 
 

https://heropstarthoreca.be/


 deelnemerslijst (incl. medewerkers/vrijwilligers/artiesten) doorgeven aan 

noodplanambtenaar Laurens Schoonjans van Lokaal Bestuur Liedekerke: 

noodplanning@liedekerke.be + contacttracing 

 deelnemers op de hoogte brengen 

 

D. VERPLICHT BIJ TE VOEGEN ALS BIJLAGE 

24. LABEL CERM-SCAN 

 

25. CIRCULATIE- & GRONDPLAN  

Indien de activiteit plaats heeft in de polyvalente zaal van GC Warande: inclusief zitplan. 

 

E. PROTOCOL 

Wijzigingen (op basis van de kleurcodes) van het Basisprotocol Cultuur steeds op te volgen:  
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/informatie-covid-19/protocollen 
 
Sportactiviteiten of -manifestaties: wijzigingen (op basis van de kleurcodes) van de ‘Leidraad voor 

sport & corona’ steeds op te volgen: https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona/ 

Jeugdwerk of  andere sectoren, zie desbetreffend protocol: https://www.vlaanderen.be/gezondheid-

en-welzijn/gezondheid/gezondheid-en-preventie-tijdens-de-coronacrisis/regels-opstart-activiteiten-

verschillende-sectoren-na-corona 

 

F.  VOORBEELD INFOMAIL maatregelen aan deelnemers (vooraf) 

 

Beste, 
  
Je hebt een ticket voor de voorstelling/activiteit  xxxx   op  xxxxx om xxx uur in xxxx. 
  
We zorgen ervoor dat alles veilig verloopt, zowel voor ons publiek, als voor onze medewerkers en artiesten. 
 
Graag vragen we jullie om rekening te houden met het volgende: 
 

1. Breng jouw ticket mee (afgeprint of op jouw smartphone). Bij aankomst meld je je (samen met je 

reservatiebubbel) aan bij het onthaal. Dit kan vanaf 1 uur voor het aanvangsuur. Hou 1,5 meter 

afstand bij het aanschuiven.  

2. Je wordt door een medewerker begeleid naar jouw zitplaats. 

3. Het dragen van een mondmasker is verplicht. Wie jonger is dan 12 jaar moet geen mondkapje dragen.  

4. Er wordt een aanwezigheidsregister bijgehouden van publiek, personeel en vrijwilligers van elk event. 

In geval dat er ‘contact tracing’ nodig is, wordt onze deelnemerslijst aan de overheid bezorgd en in 

een beveiligde databank van gezondheidsinstituut Sciensano 30 dagen bewaard. 

5. Gelieve jullie handen te ontsmetten bij aankomst met de voorziene handgel aan de ingang.  

6. Er is een aangepast circulatieplan. Gelieve de looplijnen te respecteren en bij het gebruik van de trap 

steeds rechts te houden en de ‘stijgers’ voorrang te geven.  

7. De vestiaire en/of kapstokken zijn niet beschikbaar, gelieve jouw jas en/of persoonlijke spullen bij te 

houden (of aan je stoel te hangen). 

8. Optioneel: Je kan een drankje nuttigen voor en na de voorstelling (en tijdens de pauze), de bediening 

gebeurt aan jouw zitplaats/tafel. Er is geen drankbediening aan de bar. 

https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/informatie-covid-19/protocollen
https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona/
https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/gezondheid-en-preventie-tijdens-de-coronacrisis/regels-opstart-activiteiten-verschillende-sectoren-na-corona
https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/gezondheid-en-preventie-tijdens-de-coronacrisis/regels-opstart-activiteiten-verschillende-sectoren-na-corona
https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/gezondheid-en-preventie-tijdens-de-coronacrisis/regels-opstart-activiteiten-verschillende-sectoren-na-corona


9. Mensen die ziek zijn of waren (symptomen in de voorbije zeven dagen) kunnen niet deelnemen aan 

het aanbod. Optioneel: Om een terugbetaling van het ticket te verkrijgen wegens ziekte, is een 

doktersattest vereist. 

10. Het poetspersoneel en de medewerkers zullen instaan voor het extra reinigen van lokalen, 

contactoppervlakken en het ventileren van gebruikte ruimtes. 

11. De corona-contactpersoon voor deze voorstelling is naam xxx, mailadres xxxx / telefoonnummer xxx. 

12. Indien u na het event besmet raakt met het coronavirus (tot 7 dagen na het event) dient u dit te 

onmiddellijk te melden aan onze corona-contactpersoon. 

13. Dit event werd gescand op COVID-veiligheid via het covideventrismodel en kreeg een groen label. 

 
We kijken ernaar uit jullie te ontmoeten!  

 

 

https://www.covideventriskmodel.be/

