COVID-19 Draaiboek danslessen Wa!Da?
1. Introductie
Deze opgestelde veiligheidsmaatregelen zijn gebaseerd op de aanbevelingen van de Nationale
Veiligheidsraad, de Leidraad voor heropstart van dansactiviteiten van Danspunt, en de richtlijnen
van het Basisprotocol Cultuur en de afsprakennota Coronaversie voor het gebruik van GC
Cultuurhuis Safarken en De Zwarte Ruiter.
Dit draaiboek geldt als instrument om alle veiligheidsmaatregelen inzake de danslessen mee te
delen aan de lesgevers en dansers. Het kan te allen tijde worden aangepast. De laatste versie is
steeds beschikbaar op onze website (www.wachtebeeksedans.be).

2. Activiteiten
2.1 Danslessen en inschrijvingen
De danslessen starten op 25 september 2020 en zullen plaats vinden op volgende dagen:
maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag, uitgezonderd tijdens de schoolvakanties.
Structuur van de groepen:
Pierledraaiers
(3e kleuter, 1e leerjaar)

Keurezaal

Zaterdag (om de 14
dagen)

10u30 – 12u

Ommezwaaiers
(2e,3e, 4e leerjaar)

Sportzolder

Zaterdag (om de 14
dagen)

10u30 – 12u

In to folk (-12)

Zwarte Ruiter

19u - 20u

In to folk (+12)

Zwarte Ruiter

El Candil
(5e, 6e leerjaar)
El Candil Max
(1e, 2e middelbaar)
In to dance
(vanaf 3e middelbaar)

Sportzolder

Woensdag (om de 14
dagen)
Woensdag (om de 14
dagen)
Vrijdag

Keurezaal
Keurezaal
Keurezaal

Vrijdag
Vrijdag
Maandag

Keurezaal

Maandag

Groep 1: 19u – 20u
Groep 2: 20u – 21u
Groep 1: 19u30 –
20u30
Groep 1: 20u30 –
21u30

19u - 20u
19u – 20u

De danslessen zijn enkel voor leden. Lidmaatschap is definitief mits inschrijving via de website
en ontvangst betaling. Mits voorafgaande aanmelding bij lesgever en/of bestuur kan men
deelnemen aan een proefles. Voor elke les dient men bij aankomst naam op een aanwezigheidslijst
te noteren.
De aanwezigheidslijst wordt voor minstens 30 dagen bijgehouden, dit in het kader van contact
tracing bij een vaststelling of vermoeden van corona. Dit wordt per activiteit en conform de
principes van de GDPR gedaan.

2.2 Danslocatie
De danslessen zullen plaatsvinden op de sportzolder van GC Cultuurhuis Safarken (Persynplein 6,
9185 Wachtebeke) of in de Zwarte Ruiter (Schoolstraat 3, 9185 Wachtebeke).
De lessen in het Cultuurhuis voor de -12 jarigen hebben geen beperking qua aantal. De lessen in
het Cultuurhuis voor de +12jarigen gaan door in 2 groepen van maximum 14 personen + lesgever.
(Keurezaal)
De lessen in de Zwarte Ruiter voor de -12 jarigen hebben geen beperking qua aantal. De lessen in
het Zwarte Ruiter voor de +12jarigen gaan door met maximum 19 personen + lesgever.
Door het beperkt aantal toegelaten personen per ruimte, mogen de ouders en/of begeleiders de
dansruimtes niet betreden. We rekenen erop dat ieder bij het brengen en halen van de kinderen
de hieronder vermelde veiligheidsmaatregelen strikt opvolgt.

2.3 Veiligheidsverantwoordelijke
Door de groep wordt een veiligheidsverantwoordelijke aangesteld :
• Jolie Van Himme op woensdag en op zaterdag
• Veerle Van Assel op vrijdag en maandag
Deze persoon zal de lijst met ingeschrevenen beheren. Eveneens zal de
veiligheidsverantwoordelijke nagaan of iedereen zich houdt aan de veiligheidsregels.
Als 1 van beide veiligheidsverantwoordelijken niet aanwezig kunnen zijn, dan wordt deze
verantwoordelijkheid overgenomen door 1 van de lesgevers.

3. Veiligheidsmaatregelen
3.1 Basishygiënemaatregelen
1 Was je handen.
2 Hoest of nies in een papieren zakdoek of in de binnenkant van je elleboog.
3 Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
4 Blijf thuis als je ziek bent.
5 Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan.
6 Vermijd fysiek contact met anderen.
7 Houd minstens 1,5 m afstand.

3.2 Maatregelen o.b.v. protocol cultuur (vanaf 1 juli 2020 update 29 juli)
Hieronder staat een aantal punten samengevat door Danspunt uit het protocol cultuur en
gebaseerd op ons type dans:
Aantal deelnemers
• Werk met besloten en afgescheiden contactbubbels.
• De groep mag maximum 50 personen groot zijn, inclusief begeleiders.
• Het aantal personen toegelaten in je danszaal, studio, ruimte, locatie:
• Bij kinderen tot 12 jaar: geen beperkingen

•

Bij 12 jaar en ouder: maximum 1 persoon per 10 m2

Specifieke richtlijnen voor dans:
• Dans liefst buiten of in zeer goed geventileerde ruimtes
• Houd fysiek contact occasioneel
• Intens fysiek contact mag wel tussen min 12-jarigen onderling of tussen leden van
gezinsbubbels.
• Reken de personen waarmee je intens fysiek contact hebt (vb. danspartner bij
koppeldansen, partnerwerk,…), in je persoonlijke bubbel van 5 personen bovenop je gezin.
• Raak elkaars gezicht niet aan
• Draag een mondmasker waar de afstand van 1,5 meter niet gegarandeerd kan worden.
• Zorg voor de nodige hygiëne van alle contactoppervlakken. De vloer wordt grondig
gepoetst tussen 2 groepen, zeker als de vloer veelvuldig is aangeraakt met ontblote
lichaamsdelen (blote voeten, handen, bij intensief vloerwerk, breakdance, …).

3.3 Richtlijnen tijdens de danslessen
We volgen de algemeen geldende regels van het Cultuurhuis :
De medewerkers van het Cultuurhuis kunnen de toegang weigeren aan wie zich niet aan de
afspraken houdt bij het gebruik van het Cultuurhuis of De Zwarte Ruiter of wie zich
onverantwoord gedraagt.
Wij rekenen op de zin voor verantwoordelijkheid en gemeenschapszin van de bezoekers.
Algemeen geldende regels:
Toegang en circulatie van en in het gebouw:
• Het circulatieplan voor het cultuurhuis wordt gevolgd. Dit hangt overal duidelijk
zichtbaar, alsook de signalisatie.
• Het dragen van een mondmasker is verplicht voor iedereen boven de 12 jaar.
• Bezoekers moeten bij binnenkomen van het Cultuurhuis direct naar het lokaal van hun
activiteit gaan en houden de 1,5 m afstand (social distance) van elkaar.
• Als in de gereserveerde zaal de 1,5 m gegarandeerd kan worden, mag het mondmasker af
als je zit, behalve bij zangrepetities (zie verder). Bij verplaatsing (vb. bij vertrek, naar
sanitair…) wordt steeds een mondmasker gedragen.
• Als de activiteit gedaan is, verlaat men direct het gebouw zodat de doorgangen zo veel
mogelijk vrij blijven.
Hygiëne:
• Voor zover het weer dit toelaat: zorg voor goede ventilatie van de lokalen.
• Ontsmettende handgel is aanwezig voor bezoekers.
• Bij het verlaten van het lokaal staat de huurder zelf in voor het ontsmetten van tafels,
deurklinken enz. Het Cultuurhuis voorziet hiervoor in elk lokaal ontsmettingsmiddel en
een doek.
• Gebruik sanitair: max. 2 pers. voor damestoiletten en 1 pers. voor herentoiletten.
Eten en drinken:
• Voorlopig is de toog in de foyer gesloten.
• Eten en drinken meebrengen is niet toegestaan.
• Plat en bruisend water zijn beschikbaar voor bezoekers aan het watertappunt in de
linkergang (schenkkannen staan daar en glazen zijn voorzien in de lokalen).

Voor elke activiteit is een aanwezigheidslijst verplicht:
• Best wordt vóór het begin van de activiteit de aanwezigheidslijst met de namen en
telefoonnummers van alle deelnemers + lesgevers en van de verantwoordelijke/het
corona-aanspreekpunt bezorgd aan de cultuurdienst.
• Bij een activiteit waarvoor op voorhand moet worden ingeschreven kan dit via mail
bezorgd worden.
• Als er bij de aankomst van de bezoekers ter plaatse een aanwezigheidslijst wordt
opgemaakt, moet ook deze vóór de start van de activiteit aan de onthaalbalie worden
afgegeven. De organisator of verantwoordelijke van een vereniging houdt zelf ook een
kopie van de lijst bij. Lijsten worden 14 dagen bijgehouden en dan vernietigd (volgens
principes GDPR). Een activiteit mag niet starten als er geen aanwezigheidslijst is. De
organisator of de verantwoordelijke van de vereniging van de activiteit is hiervoor
verantwoordelijk.

4. Deelnamevoorwaarden
We gaan uit van het principe: iedereen kan meedoen, tenzij men ziek is of was (zelf of in het
gezin), of tot een risicogroep behoort.
Mogen tijdelijk niet deelnemen aan de activiteit:
• Personen die ziek zijn.
• Personen die de laatste 7 dagen klachten hebben gehad die aan een COVID-infectie doen
denken.
• Personen waarbij in de naaste omgeving (partner, gezin) ziekte of ziektesymptomen zijn
(geweest).
Minder van toepassing maar graag vermelden wij de risicogroepen: (de experten benoemen 2
belangrijke risicogroepen)
• Senioren (65+) kunnen deelnemen op eigen verantwoordelijkheid (corona-ouderencharter)
https://www.zorg-en-gezondheid.be/corona-ouderencharter-een-leidraad-voor-ouderenen-organisaties-die-met-ouderen-werken
• Personen met een ernstige onderliggende medische aandoening (bv. hart- en vaatlijden en
verlaagde immuniteit). Bij twijfel beslist de huisarts of de persoon al dan niet kan
deelnemen.
Elk lid wordt verondersteld dit draaiboek gelezen te hebben en zich aan de richtlijnen te houden.
Het betreden van de danslocatie houdt in dat men de richtlijnen van het draaiboek onderschrijft
en zich houdt aan de instructies van de verantwoordelijke en dansleiding.
We rekenen ook op ieders verantwoordelijkheidszin.

5. Bronnen
https://www.info-coronavirus.be/nl/
https://www.danspunt.be/ondersteuning/corona-en-dans/maatregelen/
https://wp.assets.sh/uploads/sites/1684/2020/06/Leidraad-preventie-heropstart-dans-fase-3versieAfsprakennota Coronaversie voor het gebruik van GC Cultuurhuis Safarken
(Dr. J. Persynplein 6, 9185 Wachtebeke) & De Zwarte Ruiter (Schoolstraat 3, 9185 Wachtebeke)

