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Sporten in coronatijden
Vanaf 1 september vervallen alle coronamaatregelen bij het sporten en bij de organisatie van sportactiviteiten. Er zijn alleen nog enkele
controlerende maatregelen voor publiek en voor beheerders van sportinfrastructuur.

Publiek
Er zijn geen beperkende maatregelen indien het publiek indoor onder de 200 personen en outdoor onder de 400 personen blijft (vanaf 1
oktober wordt dit indoor 500 en outdoor 750 personen).
Bij meer publiek heb je als organisator twee opties:

Je werkt zonder Covid Safe Ticket
 Beperkende maatregelen zoals social distance, mondmasker en handhygiëne blijven behouden.
 Het mondmasker mag tijdelijk afgezet worden als je op een vaste plaats zit of om te eten of te drinken.
 Je moet goedkeuring vragen bij de stad via een evenementaanvraag. Je vult vooraf een CERM-scan in en indien indoor ook een CIRM-scan
 Het maximum toegelaten publiek is beperkt tot 3.000 personen indoor (of 100% van CIRM-capaciteit indien dit lager is dan 3.000) of
5.000 personen outdoor
 Via een CIRM-scan kan je van deze maximum aantallen afwijken indien je je publiek in compartimenten tot max. 30% van de
tribunecapaciteit kan laten plaatsnemen.

Je werkt met een Covid Safe Ticket (voor iedere bezoeker)
 Voor deze ‘massa-evenementen’ moet je goedkeuring vragen bij de stad via een evenementaanvraag
 Je hoeft geen beperkende maatregelen op te leggen
 Het publiek is beperkt tot maximum 75.000 personen
 Kinderen tot 12 jaar moeten net zoals voor de toepassing van het Digital Covid Certificate, ook voor het Covid Safe Ticket niet getest
worden.
 Je bent als organisator NIET verplicht de testmogelijkheid aan de ingang van het evenement aan te bieden.

Indoor infrastructuur
 Je moet over een eigen actieplan inzake ventilatie en monitoring van de luchtkwaliteit beschikken. Bij de opmaak hiervan gebruik je het
generieke implementatieplan ventilatie als leidraad.
 Volgens het federale MB moet je in alle sportruimtes en in de kleedkamers verplicht CO2-meters plaatsen. Deze CO2-meters moet je op
een voor de bezoeker zichtbare plaats ophangen, maar niet naast open ramen of deuren en niet naast de uitgang van de ventilatie.
De CO2 meter moet je instellen op een waarschuwingsniveau van 900 ppm. Indien deze drempel wordt overschreden, moet je
bijkomende beheersmaatregelen nemen op basis van het hogervermelde actieplan.
 Het federale MB verplicht uitbaters van fitnesscentra om een bijkomend alarmniveau in te stellen van 1200 ppm. Indien dit alarmniveau
wordt overschreden, moet je je infrastructuur tijdelijk sluiten tot het CO2 niveau onder de 900 ppm is gedaald.
Bijkomende tips over ventilatie en correct gebruik van CO2-meters vind je terug op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Coronamanager
Elke sportvereniging moet een coronamanager aanduiden die de specifieke maatregelen voor zijn sport, de maatregelen voor Vlaanderen en
de stad kent. Deze persoon is ook de contactpersoon voor de sportvereniging voor alle communicatie rond corona door de stad.

Als je als sportvereniging nog geen coronamanager aanstelde, doe dit dan zo snel mogelijk en breng de stad op de hoogte via sport@ninove.be.

(Sport)evenement organiseren
Volgende sportevenementen worden online aangevraagd:
 Wielerwedstrijden
 Doortochten met bewegwijzering (geen competitie, geen start en aankomst op grondgebied Ninove)
 Sportevenementen met inname openbaar domein
 Sportevenementen zonder inname openbaar domein:
Hierbij wordt gekeken naar het unieke karakter en de grootte van het publiek (een evenement is een vooraf geplande gebeurtenis met een
uniek karakter, publiek toegankelijk, met al dan niet betalende bezoekers).
Voorlopig is een CERM niet nodig wanneer het bezoekersaantal indoor onder de 200 personen ligt en outdoor onder de 400 personen.
Uiteraard blijven ook de diverse sectorprotocollen van kracht.
Alle info over het organiseren van een (sport)evenement vind je bij het Evenementenloket.
Er gelden geen beperkende maatregelen meer op het beoefenen van sportactiviteiten. Alle sportactiviteiten (trainingen, initiatielessen,
competitiewedstrijden, tornooien, sportkampen, sportstages, talentdagen,…) vallen onder de reguliere werking en moeten niet meer aangevraagd
worden.

Vragen?
Mail naar sportdienst@ninove.be of bel 054 50 53 58.

Zwemmen
Alle info lees je op de pagina's van zwembad De Kleine Dender.

Contact informatie
Sportdienst
Sporthal 't Sportstekske
Parklaan 15
9400 Ninove
T 054 50 53 50
sport@ninove.be

Openingsuren
Vandaag open van 09:00 tot 23:59
Morgen open van 09:00 tot 23:59
Alle informatie

