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Doel: 

 

Deze afsprakennota is gemaakt omdat er voor het (tijdelijk) gebruik van de kerk van 

Overslag tijdelijk bijkomende regels gelden door de maatregelen tegen de verspreiding 

van het covid-19 virus. Het is een tijdelijke aanvulling van de gebruikersovereenkomst, 

geen vervanging ervan.  

Deze afsprakennota geldt vanaf 14/9/2020 zolang de maatregelen gelden. Hij kan 

worden aangepast indien de maatregelen wijzigen (verstrenging of versoepeling) en in 

functie van de bepalingen van de federale regering. 

Wanneer een vereniging de regels en afspraken niet naleeft, zal deze het kerkgebouw 

niet meer mogen gebruiken. 

 

Algemeen geldende regels 

 

Toegang en circulatie van en in het gebouw: 

Het dragen van een mondmasker is verplicht voor iedereen boven de 12 jaar bij het 

binnenkomen en verlaten van het gebouw. 

Wanneer personen neerzitten en de vereiste afstand van 1,5 m kan worden gehouden, 

zijn mondmaskers niet verplicht. 

Kinderen tot 12 jaar moeten geen mondmasker dragen en ook geen onderlinge afstand 

houden. 

De huurder informeert zich over de geldende regels voor het gebruik van mondmaskers 

via www.info-coronavirus.be of op het gratis infonummer 0800 14 689 (8u - 20u). 

 

Bezoekers-/aanwezigheidslijsten: 

Voor activiteiten van verenigingen maken de organisatoren voor het begin van de 

activiteit aanwezigheidslijsten met de namen en telefoonnummers van de bezoekers en 

van de verantwoordelijke / het corona-aanspreekpunt voor de activiteit op en bezorgt 

deze aan het Cultuurhuis. De organisator of de verantwoordelijke van de vereniging 

houdt zelf ook een kopie van de lijst bij. De lijsten worden 14 dagen bijgehouden en dan 

vernietigd (volgens principes GDPR). Een activiteit mag niet starten als er geen 

aanwezigheidslijst is. De organisator van de activiteit of de verantwoordelijke van de 

vereniging is hiervoor verantwoordelijk. 

 

Hygiëne: 

De gemeente staat in voor ontsmettingsmateriaal en handgel. 

 

Huurprijzen: 

Wanneer een vereniging wegens de geldende coronamaatregelen voor repetities van 

muziek, dans of zang moet uitwijken naar een grotere ruimte dan deze welke ze normaal 

gebruikt, zal de huurprijs voor de kerk per dag 30,00 euro bedragen en hoeft geen 

waarborg worden betaald. Dit is een tijdelijke aanpassing tijdens de coronamaatregelen 

en zal stoppen zodra deze niet meer moeten worden toegepast. 

 

Max. aantal personen: 

Voor repetities maximaal 50 personen met 4 m² per persoon voor zittende activiteit en 

10 m² per persoon voor activiteiten met beweging. 

 

Voor het kerkgebouw komt dit neer op volgende aantallen: 

 Maximale aantallen voor zittende activiteit: 50 pers. 

 Maximale aantallen voor activiteiten met beweging: 41 pers. (incl. lesgever). 

 

Dans/expressie: zie ook activiteiten met beweging 

 Liefst buiten. 

http://www.info-coronavirus.be/
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 Het is aangeraden om mondmasker te dragen en het aanraken van elkaars 

gezicht te vermijden. 

 Fysiek contact: liefst slechts occasioneel. Personen waarmee je fysiek contact 

hebt, behoren tot de bubbel van 5 personen. 

 Hygiënemaatregelen moeten goed worden opgevolgd (ontsmetten van vloer, 

handen…). 

 

Zang: 

 Liefst buiten. 

 2 m afstand tussen de artiesten. 

 Voor zangkoren is het mondmasker verplicht, voor + 12 jarigen en moet er 2 m 

afstand tussen de leden zijn. 

 Contact tussen artiesten: liefst niet en anders zo beperkt mogelijk en met 

mondmasker. 

 Werkmateriaal wordt niet gedeeld en anders ontsmet. Vloer, decor worden ook 

periodiek ontsmet. 

 

Blaasinstrumenten:  

 Liefst buiten. 

 2 m afstand ten opzichte van anderen. 

 Vloeistoffen moeten worden opgevangen in wegwerpdoeken. 

 De vloer moet extra worden schoongemaakt na gebruik. 

 Instrumenten mogen niet worden uitgewisseld tussen verschillende muzikanten. I 

 

Zie hiervoor ook ‘Specifieke maatregelen’ van het Basisprotocol Cultuur, actuele versie. 

 

Verantwoordelijkheid van de organisator/verantwoordelijke van een 

vereniging:  

 

 Aanduiden van een corona-aanspreekpunt (naam + telefoonnummer). 

 Evenementen met meer dan 200 aanwezigen (nu nog niet van toepassing): 

optreden, lezing, info momenten, voorstelling. CERM-tool indien nodig en te 

bezorgen aan cultuurdienst. 

Indien nodig gemeentelijk evenementenformulier invullen + goedkeuring 

ambtenaar noodplanning en CBS vragen. 

Zoveel mogelijk werken met inschrijvingen vooraf, voorverkoop van tickets met 

bijhouden van namen en telefoonnummer. 

 Aanwezigheidslijsten met de namen en telefoonnummers + deze van de 

verantwoordelijke/het corona-aanspreekpunt voor de activiteit op voorhand aan 

de Cultuurdienst bezorgen. Zelf een kopie bijhouden en deze na 14 dagen 

vernietigen (volgens principes GDPR). 

 Het ontsmetten van tafels, deurklinken enz. bij het verlaten van het kerkgebouw. 

 Controle op naleven regels en afspraken voor, tijdens en na de activiteit. 

 Rekening houden met aanwezigen uit risicogroepen: ouderen, personen met 

ernstige onderliggende medische aandoening. Ook mensen die in de eigen 

omgeving besmette personen hebben, mensen die zelf klachten hebben… 

 Bij de reservatie: zoveel mogelijk de juiste en volledige informatie vermelden in 

het aanvraagformulier zoals de nauwkeurige beschrijving van de aard van 

activiteit, aantal aanwezigen, doelgroep, ... 

 Een grondplan met de schikking van tafels, stoelen e.a. bezorgen aan de 

Cultuurdienst samen met de aanvraag voor reservatie van een lokaal. Als dit plan 

in orde is, kan de reservatie worden goedgekeurd. 

 Max. aantal aanwezigen respecteren. 

 

 


