DanceCrew(DC)3210 vzw – Geestbosstraat 32 te 3210 Lubbeek

Danslessen in Coronatijden bij DanceCrew(DC)3210 VZW voor deelnemers,
ouders en/of begeleiders
Het zal dit dansjaar net iets anders lopen dan hoe we het gewoon zijn.
We kunnen dit jaar niet zomaar met z’n allen door elkaar dansen. We maken dansgroepen van
maximum 16 deelnemers (kinderen, 12+ of 18+ en de lesgevers) en 18 deelnemers (kleutergroepen).
Binnen dansgroepen van de kinderen (-12 jaar) is contact met elkaar mogelijk, moet je geen afstand
houden en hoef je geen mondmasker te gebruiken. (Let wel! er wordt wel afstand gehouden en
contact vermeden met de lesgevers)
Binnen dansgroepen van 12+ en 18+ fysieke lessen worden tijdelijk opgeschort tot nader bericht.
Wie ziek is of ziek is geweest in de 7 dagen voor de les, kan helaas niet deelnemen.
Enerzijds omdat het risico op besmetting te groot is (ongeacht het over COVID-19 gaat of niet);
anderzijds heeft men op dat moment zelf een verzwakt immuunsysteem, waardoor men zelf
vatbaarder is voor ziektes. Daarnaast zijn er ook deelnemers die tot een risicogroep behoren en voor
hen is deelname enkel toegelaten mits toestemming van de ouders en in sommige gevallen zelfs van
de huisarts.
Twee belangrijke risicogroepen zijn:
• Personen met een ernstige onderliggende medische aandoening (bv. hart- en vaatlijden,
verlaagde immuniteit, astma, diabetes, …): deze raadplegen best hun huisaarts vooraleer ze
hun lessen opnieuw aanvatten.
• 65+ers: sinds kort werd een charter opgesteld waarmee 65+ deelnemers een risicoinschatting kunnen maken en weloverwogen kunnen beslissen om al dan niet deel te nemen
aan een bepaalde activiteit. Bij deze risicogroep zal in overleg met het bestuur een beslissing
genomen worden om de persoon al dan niet toe te laten.
Voor de overheid is het heel belangrijk om mogelijke besmettingen te traceren om bepaalde
versoepelingen mogelijk te maken.
DC3210 vzw zal om deze reden volgende acties ondernemen:
1. Administratief:
1.1. Wij dienen aanwezigheidsregisters (naam, adres en telefoonnummer van de deelnemers) bij te
houden van elke les. Tijdens de lessen noteert de lesgever de aan- en afwezigheden in ons
ledenbeheersysteem waarin de medische gegevens zijn opgenomen.
1.2. Medische gegevens is een verplicht informatieveld voor elke deelnemer!
Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om, als hun kind tot een risicogroep behoort, dit zo aan
te geven via de medische gegevens en in te schatten of het risico mits medicatie onder controle is, of
hier een extra inschatting van de huisarts nodig is.
Zonder correct ingevulde en ondertekende (online of manuele inschrijving) medische gegevens
kunnen we de deelnemer niet toelaten tot de les.

www.dc3210.be
secretariaat@dc3210.be

Rechtbank, Ferdinand Smoldersplein 5 te Leuven

DanceCrew(DC)3210 vzw – Geestbosstraat 32 te 3210 Lubbeek

In een normale situatie verwerkt DC3210 vzw geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.
In het kader van de COVID-19 maatregelen voor danslessen van dansjaar 2020-2021 maken we daar
een uitzondering op.
De medische gegevens zal een verplicht in te vullen gegevensveld zijn.
De medische gegevens worden met niemand anders gedeeld dan met de verantwoordelijke overheid
(contact tracing). De medische gegevens van de try-outlessen worden bewaard tot 3 weken na afloop
van deze lessen, daarna worden deze vernietigd.

2. Praktisch:
De lessen beginnen steeds op de aangegeven tijdstippen, probeer niet te lang op voorhand aanwezig
te zijn!
2.1. Bij het brengen (en het ophalen) van de kleuterdeelnemers begeleidt één ouder (of wie de
kleuters zal brengen en ophalen) de kleuters tot aan de sporthal en betreden de sporthal niet. De
lesgever(s) wacht op de kleuters in de benedenhal van de sporthal. Na de les brengt de lesgever(s) de
kleuters naar de benedenhal van de sporthal.
De ouder, of wie de kleuters zal brengen en ophalen, draagt steeds een mondmasker.
2.2. Bij het brengen (en het ophalen) van de deelnemers (-12 jaar) begeleidt één ouder (of wie de
kinderen zal brengen en ophalen) de kinderen tot aan de desbetreffende danszaal (gelijkvloers en/of
1ste verdieping) van de sporthal Lubbeek en volgen de richtingspijlen die op de vloer en trap zijn
aangebracht.
De ouder, of wie de kinderen zal brengen en ophalen, draagt steeds een mondmasker, ontsmetten
hun handen + de handen van de kinderen (of reinigen met water en zeep bij de toiletten – zie
maatregel toegang toiletten) aan de sporthalingang en respecteren 1m50 afstand met anderen
(sociale afstand).
Indien men niet onmiddellijk toegang heeft tot de danszaal wegens bezetting van een vorige groep,
gelieve gelijkvloers te wachten met de kinderen aan de muur ter hoogte van de ingang van de
kleedkamers.
! De groep in de danszaal gelijkvloers zal de zaal verlaten langs de nooduitgang !
Indien de kinderen (-12 jaar) in de danszaal op de gelijkvloers dansen, dienen zij op het einde van de
les opgehaald te worden aan de nooduitgang van de sporthal. Gelieve buiten (nooduitgang) te blijven
wachten op de kinderen en de danszaal niet te betreden.
Indien men niet onmiddellijk toegang heeft tot de danszaal wegens bezetting van een vorige groep,
gelieve op de eerste verdieping te wachten met de kinderen aan de glazen koepel aan uw linkerzijde
op de eerste verdieping.
De groep in de danszaal op de eerste verdieping krijgt zo de vrije doorgang om de zaal langs de
rechterzijde te verlaten.
Voor het ophalen van de kinderen (-12 jaar): gelieve buiten de danszaal te blijven wachten aan de
lift/taverne muur aan de rechterzijde en de danszaal niet te betreden.
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2.3. Alle deelnemers zijn verplicht om te sporten in sportkleding en komen reeds in hun sportkleding
toe, er is geen mogelijkheid om zich om te kleden in de danszalen, toiletten of elders in de sporthal.
Er mag enkel gesport worden in de danszalen met sportschoenen met witte zool of op kousen.
2.4. De danszalen zullen tijdens de lessen verlucht worden door de ramen en buitendeuren open te
laten.
2.5. Gelieve als ouder of begeleider de danszalen niet te betreden en niet aanwezig te blijven in de
sporthal.
2.6. Er worden slechts twee deelnemers toegelaten per toiletbezoek in de sporthal.
Na een toiletbezoek dienen de deelnemers hun handen grondig te wassen of opnieuw te ontsmetten
alvorens terug te keren naar de les.
2.7. De lesgevers zorgen voor:
2.7.1. Het tussendoor ontsmetten van de handen, hiervoor zijn handgels voorzien in de danszalen.
2.7.2. Het ontsmetten van volgend materiaal, waarvoor ontsmettingsmateriaal ter plaatse is
voorzien:
•
•
•

Barre, sportramen, … voor en na eventueel gebruik. Deelnemers krijgen een vaste plaats aan
het materiaal.
De materiaalkast voor en na gebruik.
De muziekinstallatie voor en na elke les.

2.7.3. Het voorzien van een duidelijke plaats waar persoonlijke spullen zoals schoenen, waterflesjes,
… kunnen achtergelaten worden in de danszaal.
2.8. Maatregelen die steeds van toepassing zijn voor, na en tijdens de lessen:
✓ Was de handen of ontsmet de handen aan de alcoholgel-dispensers.
✓ Hoest of nies in een papierenzakdoek of in de binnenkant van de ellenboog. Zorg voor
voldoende papieren zakdoeken voor je kind of voor jezelf als deelnemer!
✓ Papieren zakdoeken verdwijnen onmiddellijk in een afsluitbare vuilnisbak die voorzien zijn in
de sporthal.
✓ Blijf thuis als je ziek bent of je je ziek voelt.
✓ Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan.
✓ Vermijd fysiek contact met anderen.
✓ Houd minstens 1m50 afstand, zodra de afstand niet gegarandeerd kan worden, dienen 12+
en 18+ deelnemers een mondmasker te gebruiken.
3. Vragen en/of opmerkingen?:
Aarzel dan niet om contact met ons te nemen: secretariaat@dc3210.be
Permanentienummer: 0478 77 04 88 (bij geen gehoor, laat een bericht na, dan contacteren wij jou!)
Contactpersonen: Lore Deltour, bestuurssecretaris en Jo Pierson, bestuursvoorzitter

www.dc3210.be
secretariaat@dc3210.be

Rechtbank, Ferdinand Smoldersplein 5 te Leuven

