
 

 
Happy Spirit vzw is aangesloten bij de Gymnastiek Federatie Vlaanderen onder het stamnummer 556. 

Maatschappelijke zetel :   Venuslaan 21, 3190 Boortmeerbeek Website :   www.happyspirit.be 
Telefoon :   0491/11 94 01 E-mail :   happyspirit@live.be 
Rekeningnummer :   BE36 3300 5446 8281 Ondernemingsnr. :   0637.925.151 

 

 
Kleurencodes voor de sport – wij starten op met code GEEL 

 
 
Net zoals in het onderwijs werd in de sportsector een systeem met kleurencodes uitgewerkt. 
Deze codes vertegenwoordigen de ernst van de verspreiding van het Coronavirus in ons land of 
in een bepaalde regio op een welbepaald moment en geven aan welke maatregelen er dan 
zullen gelden. 
 
De volgorde van de fases met oplopende beperkingen is groen, geel, oranje en rood. Wij 
starten op 7/9 in de gele fase. 
 
De gemeente Boortmeerbeek nam intussen enkele bijkomende maatregelen die iedere 
sporthalgebruiker in acht moet nemen. 
 
Hieronder zetten wij voor jullie alles op een rijtje. 
 
Weet dat dit overzicht steeds kan wijzigen op basis van regels of adviezen uitgevaardigd door 
diverse (lokale) overheden / een (vermoeden van) Covid-19-besmetting / ... 
 
 
 
GROEN 
 
 
Alle trainingen kunnen doorgaan zoals voorzien in het uurrooster.  
Geen social distance, noch registratie- of mondmaskerplicht etc.  
Handhygiëne blijft noodzakelijk.  
Blijf thuis wanneer je ziek bent. 
 

 
 

 
GEEL 
 
 
Alle trainingen kunnen doorgaan door zoals voorzien in het uurrooster, mits respect van 
volgende maatregelen: 
 
x Blijf thuis wanneer jij of een van je ouders of huisgenoten Covid-19 symptomen vertoont. 
x Ga thuis naar het toilet - trek je sportkledij thuis aan – de kleedkamers zijn niet 

toegankelijk   
x Draag een mondmasker zodra je de site van de sporthal betreedt – leden doen dit enkel af 

tijdens het sporten (niet voor leden t.e.m. 12 jaar)  -  trainers dragen hun mondmasker 
voortdurend  

x Kom 10 min voor het aangegeven lesuur aan 
x Hou steeds 1,5m afstand van elke persoon buiten je huishouden (behalve tijdens het 

sporten) 
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x Wacht samen met een van je ouders buiten aan de ingang op een verantwoordelijke van 
de club die je aanwezigheid registreert 

x Laat je persoonlijke spullen achter bij je ouder – een flesje water kan vanaf 2 
opeenvolgende lesuren 

x Een trainer of begeleider zal de groep naar binnen/buiten begeleiden – ouders zijn niet 
toegelaten  

x Bij het binnengaan maak je gebruik van de handgel en volg je de aangebrachte 
signalisatie 

x Trainers bereiden de trainingen goed voor en maken deze corona-proof 
x De ouders wachten de leden na de training buiten op en verlaten de site meteen 
x De club zorgt voor reiniging van het sportmateriaal voor het volgende lesuur 

Door het toepassen van deze maatregelen kan het lesuur wat worden ingekort. 

 
 
 
ORANJE 
 
 
Alle trainingen kunnen doorgaan zoals voorzien in het uurrooster, mits respect van de 
maatregelen die gelden bij code geel, 
 

m.u.v. Acro & Demo : training kan doorgaan –partnerwerk kan enkel worden verricht 
door leden tot en met 12 jaar. 

 
 
 

 
ROOD 
 
 
T.e.m. 12 jaar : Alle trainingen kunnen doorgaan zoals voorzien in het uurrooster, mits respect 
van de maatregelen die gelden bij code geel. 
 
Oudere leden dienen helaas thuis te blijven. 
 

 
 
(Vermoeden van) Covid-19 besmetting door een van de leden, ouders of huisgenoten? 

Contacteer zo spoedig mogelijk onze club zodat wij dit kunnen voorleggen aan de 
overkoepelende instanties: 

e-mail: happyspirit@live.be 
mobiel: 0491/11.94.01 


