Update corona - vrijetijdsaanbod voor kinderen
en jongeren
1 februari 2021

Sinds 1 februari 2021 gelden er nieuwe maatregelen voor georganiseerd vrijetijdsaanbod voor kinderen en
jongeren tot en met 18 jaar.
Algemeen
Voor kinderen tot en met 12 jaar
Groepen van max. 10 personen exclusief begeleiding
In krokusvakantie (13/02 t.e.m. 21/02) groepen van max. 25 personen exclusief begeleiding
Activiteiten bij voorkeur buiten
Sterke aanbeveling om slechts 1 vrijetijdsactiviteit per week te kiezen
Overnachtingen zijn niet toegelaten

Voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar
Groepen van max. 10 personen exclusief begeleiding
Geen uitzondering op de groepsgrootte in de krokusvakantie
Activiteiten verplicht buiten
Sterke aanbeveling slechts 1 vrijetijdsactiviteit per week te kiezen
Overnachtingen zijn niet toegelaten
Specifieke regels voor sport
Voor kinderen tot 13 jaar
Bij voorkeur sport je outdoor.
Outdoor en indoor trainen met contact is toegestaan, in een groep van maximum 10 personen.
Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat maximum van 10 personen.
Wedstrijden met deelnemers van verschillende clubs (tornooien, competitie, interclub, …) zijn niet
toegestaan.
Je kiest voor 1 buitenschoolse activiteit of hobby. Zo beperk je het aantal groepen waarin je samenkomt en
verminder je het risico op verspreiding van COVID-19.

Voor jongeren vanaf 13 jaar (°2007) tot en met 18 jaar (°2002)
Indoor sporten is niet toegestaan.
Outdoor, en in zwembaden, is trainen met contact toegestaan, in een groep van maximum 10 personen.
Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat maximum van 10 personen*. Contact is toegestaan voor
zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport.
Wedstrijden met deelnemers van verschillende clubs (tornooien, competitie, interclub, …) zijn niet
toegestaan.
Je kiest voor 1 buitenschoolse activiteit of hobby. Zo beperk je het aantal groepen waarin je samenkomt en
verminder je het risico op verspreiding van COVID-19.

Voor personen vanaf 19 jaar (°2001 of vroeger) blijven de richtlijnen ongewijzigd
Outdoor trainen of outdoor sportlessen volgen met maximum vier personen (sportbegeleider inbegrepen)
en mét 1,5 m afstand is toegestaan.
In instructiebaden en sportbaden is trainen in groepen van maximum vier personen (sportbegeleider
inbegrepen) met 1,5 m afstand toegestaan.
Algemeen geldt

Voor sportkampen tot en met 13 jaar zijn enkel in de week van de krokusvakantie (van 13/2/2021 tot
21/2/2021) groepen tot maximum 25 personen toegestaan. Overnachtingen zijn niet mogelijk.
Enkel tijdens onderwijsactiviteiten van het leerplichtonderwijs zijn samenscholingen met meer dan 10
personen toegestaan. Die richtlijnen vind je terug op de site van Onderwijs Vlaanderen (typ
“lichamelijke opvoeding” in de zoekbalk).
Zwembaden: instructiebaden, kinder- en sportbaden mogen open. Recreatiezones en subtropische
zwembaden moeten gesloten blijven.
Kleedkamers en douches blijven gesloten, behalve bij sportkampen en zwembaden.
Sportkantines blijven gesloten.
Professionele sporten en topsport zijn mogelijk mits toestemming van de bevoegde minister.
Publiek is niet toegelaten, behalve 1 persoon van het huishouden bij kinderen tot 13 jaar of 1 begeleider bij
een G-sporter.
Opgelet! Begeleiders moeten bij hun eigen bubbel blijven, geen interactie tussen de bubbels. Bij voorkeur ook
max. 1 begeleider per bubbel van 10 personen.

Contactinformatie
Sport - onthaal
Leopold III-laan 18
8900 Ieper
tel. 057 239 400
sportdienst@ieper.be

Openingsuren
Vandaag open van 08:30 tot 11:45, van 13:00 tot 20:45
Morgen open van 08:30 tot 11:45, van 13:00 tot 20:45
Alle openingsuren
Volg ons op
Facebook
Twitter

Jeugddienst
Fochlaan 3
8900 Ieper
tel. 057/239560
joc@ieper.be
https://www.jonginieper.be/
Openingsuren
Vandaag open van 09:30 tot 12:30
Morgen open van 09:30 tot 12:30, van 14:00 tot 18:00
Alle openingsuren

