
PREVENTIEPLAN ADEMKRACHT VZW

aanspreekpunt: 
Lien Van den Elsen
lienvandenelsen@yahoo.com
0487 209 348

Lessen in verenigingsverband:
vzw Ademkracht
in aanwezigheid van een meerderjarige begeleider:
Lien Van den Elsen of Inne Van den Elsen  

voorkeur buitenlessen: 
park met voldoende ruimte (zolang het weer het toelaat)
volgens regels outdoor

binnenlessen bij slecht weer: 
we volgen de regels van het dienstencentrum (maandag) en het sportcentum (woensdag)
volgens regels indoor

Er is geen fysiek contact tijdens de lessen, iedereen blijft op zijn/haar yogamatje en we 
bewaren een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

Beperkte groepen:
Wij houden ons steeds aan het maximumaantal toegelaten personen.
Binnenlessen: beperkte groepen volgens zaalcapaciteit met 1,5m afstand 

-Deelnemers schrijven zich op voorhand in voor de lessen(reeks) zodat we op voorhand 
weten hoeveel personen aanwezig zullen zijn. 
-We houden de contactgegevens (naam, adres en telefoonnummer) van alle deelnemers  
minstens 30 dagen bij, in het kader van contact tracing bij een vaststelling of vermoeden van
corona. Dit doen we per activiteit en conform de principes van de GDPR. 
-Daarbij werken we zoveel mogelijk met vaste groepen van dezelfde personen. We 
vermijden wisselende groepen.
-Aanwezigheden worden elke les bijgehouden: aanwezigheidslijsten.
-We laten minstens 5 minuten tussen de verschillende lessen, zodat er geen contact ontstaat 
tussen de verschillende groepen

Geen materiaal nodig. Iedereen brengt eigen mat en materiaal mee.

Mondmasker mag enkel af tijdens de sportactiviteit, op de yogamat. 
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Richtlijnen ventilatie opvolgen (volgens implementatieplan ventilatie).

Volgen van algemene richtlijnen omtrent hygiëne en social distancing.
-Ontsmetting
-Deze activiteiten zijn toegestaan voor de noodzakelijke duur om ze uit te oefenen. 
Contact vermijden en duur van aanwezigheid/bezoek beperken.
-opvolgen richtlijnen in- en uitgang en eventuele looplijnen.
-Beheer besmette personen: 
zie p14 protocol: https://www.sport.vlaanderen/media/16547/basisprotocol-sport.pdf 
Maak nooit zomaar de medische gegevens van een lid bekend! 

Communicatie
Intern (organisatie): 
plan wordt opgesteld en besproken met docenten en organisatie.
Maatregelen opvolgen en updaten.

Extern (deelnemers):
1 Schriftelijke communicatie:
-onderaan de homepage van onze website plaatsen wij een volledige pdf met 
veiligheidsmaatregelen en preventieplan (dit vermelden we ook bij nieuwe inschrijvingen)
-leden:
De dag of enkele dagen voor de aanvang van de les ontvangen de deelnemers online (mail, 
facebook of whatsapp) een bevestiging omtrent de les van die week met daarbij ook andere 
communicatie over de geldende maatregelen (ter herinnering).
Wij houden de deelnemers op de hoogte en versturen hen ook een overzicht van de 
richtlijnen en maatregelen, betreffende de les (en aanvullend ook de bijlage "voor de 
sporters" van sportafederatie). Via mail versturen we de specifieke maatregelen die gelden 
in het dienstencentrum/sportcentrum + verwijzing naar pdf op website

2 Mondelinge communicatie:

We benadrukken ook mondeling in de les het belang van veiligheid en het respecteren van 
de maatregelen. We evalueren en luisteren naar eventuele opmerkingen, zodat we steeds 
kunnen bijsturen waar nodig.

https://www.sport.vlaanderen/media/16547/basisprotocol-sport.pdf

