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Beste sporter,

Net als de rest van de wereld wordt Vlaanderen bedreigd door een coronavirus
dat al duizenden levens heeft gekost. Zonder de maatregelen van de overheid
en zonder de inspanningen die we zelf hebben geleverd, zouden nog veel meer
mensen gestorven zijn. Ook de sport werd aan banden gelegd. We zitten nu in
de fase dat het virus uitdooft, maar als we niet oppassen, dan zal het vast en
zeker opflakkeren.
Sport en beweging zijn heel belangrijk, niet alleen voor onze gezondheid maar
ook ons geestelijk en sociaal welzijn. Daarom hebben de verantwoordelijken
van de sportsector er ook op aangedrongen mensen geleidelijk weer meer
kansen te geven om zich sportief uit te leven. Dat proces is nu aan de gang.
We hebben al meer sportieve mogelijkheden dan enkele weken geleden,
gelukkig maar.
Toch moeten we er samen voor zorgen dat de sportwereld niet de aansteker
van een nieuwe coronapiek wordt. Zolang er geen trefzeker medicijn of geen
vaccin is tegen covid-19, zullen we dus voorzichtig moeten blijven. Daarom
vragen we alle sporters en alle sportbegeleiders om de regels te volgen en niet
op zoek te gaan naar achterpoortjes of trucs om die regels te omzeilen.
Hoe je ook sport, het belangrijkste is dat je thuisblijft als je mogelijke
coronasymptomen hebt en dat je voor, tijdens en na het sporten anderhalve
meter afstand houdt. Doe dat voor je eigen gezondheid, maar ook voor de
gezondheid van je medesporters en andere mensen met wie je in contact komt.
Sporten is inderdaad belangrijk, maar niet belangrijk genoeg om
mensenlevens te riskeren.

Met sportieve groeten,
Het OKRA-SPORT+ Team
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De veiligheidsraad van vorige week woensdag creëerde een opening voor de
sportliefhebbers. Vanaf maandag 18 mei mogen sportclubs hun trainingen (aangepast)
hervatten als de groep beperkt is tot max 20 deelnemers. Binnen kan er nog niets doorgaan!
De afgelopen dagen werd één en ander duidelijker gemaakt in het ministerieel besluit. OKRA
Sport+ zette de ministeriële besluiten rond de versoepeling van de maatregelen om in
concrete richtlijnen.

Voor elke toegelaten sport zijn er een duidelijke richtlijnen opgesteld. Deze
richtlijnen vind je bijgevoegd bij deze nieuwsbrief. Lees deze goed door. Deze
regels moeten bij een heropstart nageleefd worden.

Je zal zien dat er in de richtlijnen gevraagd wordt om de hygiëneregels uit te hangen op de
locatie waar jullie sporten. Op veel plaatsen zal dit al het geval zijn. Indien dit niet zo is
kunnen jullie dit zelf doen. We sturen hiervoor een affiche mee die jullie zo kunnen printen
en uithangen.
Aanvullende info ter verduidelijking:

Trefpunten die de jaarlijkse sportbijdrage innen bij de sportende leden en
overmaken aan OKRASPORT+ zijn officieel erkende sportclubs, en vallen onder deze
ministeriële bepaling. Deze sportclubs zijn aangesloten bij de erkende
sportfederatie OKRASPORT+. Leden die de 8 euro lidgeld betaalden zijn dan ook
aangesloten leden en vallen eveneens onder de regelgeving. Deze trefpunten en
leden kunnen dus sport opstarten, volgens de aangegeven richtlijnen.
De overheid voorziet echter ook sportmogelijkheid voor recreatieve groepen in deze
versoepeling. Trefpunten of leden die dus niet aangesloten zijn bij OKRA-sport+
kunnen ook een sportactiviteit organiseren. Let echter goed op. Je mag wel in het
kader van de corona-regelgeving met een groep sporten MAAR
•

Je moet je als organisator wél nog steeds indekken door een éénmalige
verzekering af te sluiten voor deze sportactiviteit en de deelnemers. Geef
een seintje en wij bezorgen je het document dat je hiervoor in orde moet
brengen. Als je nu meerdere of herhaaldelijk sportactiviteiten opstart is
aansluiting bij OKRA-sport+ wel aan te raden.

•

Je moet de maatregelen die beschreven zijn, respecteren.
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Neen, niks moet. Je zal merken dat er heel wat voorwaarden verbonden zijn aan de
mogelijke heropstart. We geven deze in alle openheid mee, omdat we weten dat
sommigen staan te popelen om te kunnen hervatten. We weten echter ook dat
velen nog schrik hebben om nu al met sportactiviteiten te herstarten. Niemand
mag zich verplicht voelen om buiten zijn of haar comfortzone te treden. Wie liever
nog even geduld uitoefent kan dat gerust doen. Wie graag wil sporten kan dit, maar
vragen we om alle voorzorgen te treffen! (zie de richtlijnen in de nota in bijlage) Het
is evident dat ook de sporttak zal bepalen hoe vlot één en ander kan hernomen
worden. Een rondrit met de OKRA-motorclub is anders dan petanque spelen.

Samen met de andere ouderenverenigingen, de Vlaamse ouderenraad, en kabinet
Jambon werken we aan een voorstel om in beperkte mate te kunnen hervatten met
sommige activiteiten. Dit voorstel leggen we voor aan de GEES groep, in de hoop dat
er in juni wat perspectief kan gegeven worden in de volgende veiligheidsraad. In dit
voorstel zit o.a. een mogelijkheid vervat om in veilige omstandigheden met een
bestuur samen te komen. Momenteel is dit enkel mogelijk via digitale weg, maar is
niet evident. Dit maakt het ook moeilijk om ‘samen met het bestuur’ af te stemmen
rond bovengenoemde sportopening. We vertrouwen op de wijsheid van de
bestuurders van de trefpunten en de sportclubs. Als je de veiligheid niet kunt
waarborgen, of je voelt je nog niet comfortabel in een wereld met mondmaskers en
handgel, forceer je dan niet! Dit is zowel van toepassing op de inrichter als de
sporter. Ben je echter uitgekeken op de fantastische OKRASPORT-filmpjes op you
tube, of ben je ondertussen leniger dan Saartje, weet dan dat sporten met
OKRASPORT+ terug mag!

Zit je nog met vragen? Aarzel dan niet om ons op te bellen (09 269 32 15) of te mailen
en we bekijken de situatie samen met jou.
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