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Rood
Jeugd
De Ambrassade

Algemeen

JEUGDWERKACTIVITEITEN
Jeugdwerkactiviteiten in groepen van max. 10
kinderen, exclusief begeleiding.
Vanaf 8 mei mogen groepen opnieuw samen
komen met max. 25 kinderen, exclusief
begeleiding.
Meerdere groepjes op 1 locatie kan, maar zonder
vermenging (zowel bij de kinderen als bij de
begeleiding). Afstand houden tussen de groepjes
is noodzakelijk.
Activiteiten vinden bij voorkeur buiten plaats.
(max. 10 kinderen bij binnenactiviteiten).
Activiteiten met hoge intensiteit (sport en spel)
gaan buiten door.
De begeleiding draagt steeds een mondmasker.
Elk kind kiest voor 1 buitenschoolse activiteit.
De buitenschoolse opvang telt niet mee als
hobby.
Wanneer je als werking die valt onder
jeugdwelzijnswerk echter de noodzaak ziet om
binnen te werken, kan je gebruik maken van het
specifieke jeugdwelzijnswerkkader. In dat geval
werk je max. met 8 personen. Dit
jeugdwelzijnskader blijft dus parallel actief en
blijft ook steeds als basis gelden wanneer er
bijkomende lokale maatregelen bijkomen.
Kinderen en jongeren blijven vrij in de openbare
ruimte, onder de geldende samenlevingsregels.
ZOMERVAKANTIE (vanaf 25.06)
• Bubbels van max. 50 deelnemers, excl.
Begeleiding
• Meerdere bubbels op 1 locatie mogelijk, wel
met afstand tussen de bubbels
• Overnachtingen zijn mogelijk. Ook in het
buitenland
• Binnen de bubbel: geen mondmaskerplicht
en geen afstand
• Geen aparte regels voor binnen
• Houd bij binnenactiviteiten rekening met

Sport
Sport Vlaanderen
Voor professionele sportbeoefening/topsport
kunnen uitzonderingen worden toegestaan
SPORTACTIVITEITEN IN GEORGANISEERD
VERBAND
Outdoor en indoor trainen met contact is
toegestaan: binnen en buiten in een groep van
max. 10 kinderen (exclusief sportbegeleiding).
Publiek is niet toegelaten, behalve 1 persoon
van het huishouden bij kinderen tot 13 jaar of 1
begeleider bij een G-sporter.
Bij voorkeur sport je outdoor.
Wedstrijden met deelnemers van verschillende
clubs (tornooien, competitie, interclub, …) zijn
niet toegestaan.
Elk kind kiest voor 1 buitenschoolse activiteit.
Geen andere hobby in de week waarin men een
sportkamp volgt.
Indoor lunchen is mogelijk, kleedkamergebruik
is toegestaan.
Overnachtingen zijn niet mogelijk.

Cultuur
Basisprotocol cultuur, departement CJM
Vlaanderen
DANS en CIRCUS volgen sport
Musea zijn open. Check zeker de website
van het museum voor meer info.
Alle cultuurhuizen (concertzalen, theaters
en bioscopen) zijn gesloten.
De Brusselse bibliotheken blijven open.
Alle privé en publieke activiteiten zijn
momenteel niet toegelaten.*

ventilatie
Risico en ziekte
Documenten
Infrastructuur

Afstand (social distance)
Contacten met derden

Brengen en halen

Vervoer
Handhygiëne
Ventilatie
Materiaal
Fysiek contact
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Overnachtingen en meerdaagse
Uitstappen, wedstrijden en
evenementen
Algemeen

Geen deelname bij ziekte, risicogroep mits
toestemming of onder controle
Medische fiche en aanwezigheidsregisters
verplicht
Bij voorkeur buiten

Bij ziekte of recent risicocontact enkel
toegestaan mits doktersattest
Naam en telefoonnummer of email adres van
elke deelnemer
Bij voorkeur buiten

Recreatieve infrastructuur is gesloten, met
uitzondering van speeltuinen voor kinderen

Kleedkamers en douches zijn gesloten (m.u.v.
zwembaden)
Kantines zijn gesloten

Publieke ruimte blijft beschikbaar voor kinderen
en jongeren
Neen
ACTIVITEITEN MET EXTERNE DIENSTVERLENERS
ZIJN VERBODEN*
Te vermijden, enkel essentiële derden +
veiligheidsmaatregelen gebruiken
Aandacht voor ouders aan ingang en uitgang:
goede afspraken maken rond tijdsslot,
hygiënemaatregelen. Aandacht voor samen
rondhangen, blijven hangen. Wijzen op belang
van afzonderlijke aankomst en vertrek.
Mondmaskers zijn steeds verplicht in de
openbare ruimte*
Volg de maatregelen die gelden voor de
samenleving
Extra
Maximaal
Voorkeur voor persoonlijk materiaal, alleen
doorgeven mits ontsmetten
Alle fysiek contact vermijden
Neen
Enkel voor deelnemers t.e.m. 12 jaar
JEUGDWERKACTIVITEITEN
Jeugdwerkactiviteiten in groepen van max. 10
jongeren, exclusief begeleiding.
Vanaf 8 mei mogen groepen opnieuw samen
komen met max. 25 kinderen, exclusief
begeleiding.
Activiteiten gaan verplicht buiten door.
Steeds onder toezicht van een begeleider en zich
houdend aan de geldende samenlevingsregels.
Deelnemers en begeleiding dragen steeds een
mondmasker.

Neen
ACTIVITEITEN MET EXTERNE
DIENSTVERLENERS ZIJN VERBODEN*

Verplaats je in de auto of op het openbaar
vervoer niet in gezelschap van mensen buiten
je sociale bubbel, tenzij iedereen en
mondmasker draagt en maximaal afstand
houdt.
Mondmaskers zijn steeds verplicht in de
openbare ruimte*
Volg de maatregelen die gelden voor de
samenleving
Extra
Maximaal
Gedeeld sportmateriaal voor en na gebruik
grondig schoonmaken
Contact is toegestaan voor zover dit
noodzakelijk is door de aard van de sport.
Neen
Wedstrijden met deelnemers van verschillende
clubs zijn niet toegestaan.
SPORTACTIVITEITEN IN GEORGANISEERD
VERBAND
Indoor sporten is niet toegestaan.
Outdoor, en in zwembaden, is trainen met
contact toegestaan, in een groep van max. 10
jongeren (exclusief begeleiding).
Contact is toegestaan voor zover dit
noodzakelijk is door de aard van de sport.
Elk kind kiest 1 buitenschoolse activiteit.

DANS en CIRCUS volgen sport
Musea zijn open. Check zeker de website
van het museum voor meer info.
Alle cultuurhuizen (concertzalen, theaters
en bioscopen) zijn gesloten.
De Brusselse bibliotheken blijven open.
Alle privé en publieke activiteiten zijn
momenteel niet toegelaten.*

Elk kind kiest 1 buitenschoolse activiteit. De
buitenschoolse opvang telt niet mee als hobby.

Wedstrijden met deelnemers van verschillende
clubs (tornooien, competitie, interclub, …) zijn
niet toegestaan.

Wanneer je als werking die valt onder
jeugdwelzijnswerk echter de noodzaak ziet om
binnen te werken met 12+, kan je gebruik maken
van het specifieke jeugdwelzijnswerkkader. In dat
geval werk je max. met 8 personen. Dit
jeugdwelzijnskader blijft dus parallel actief en
blijft ook steeds als basis gelden wanneer er
bijkomende lokale maatregelen bijkomen.

Begeleiding draagt mondmaskers.
Indoor lunchen is niet mogelijk.
Kleedkamergebruik is toegestaan indien
noodzakelijk en wordt tot strikte minimum
beperkt. De richtlijnen uit het protocol voor
sportkampen worden hierbij strikt opgevolgd.
Overnachtingen zijn niet mogelijk.

ZOMERVAKANTIE (vanaf 25.06)
• Bubbels van max. 50 deelnemers, excl.
Begeleiding
• Meerdere bubbels op 1 locatie mogelijk, wel
met afstand tussen de bubbels
• Geen intens fysiek contact
• Overnachtingen zijn mogelijk. Ook in het
buitenland
• Binnen de bubbel: geen mondmaskerplicht
en geen afstand
• Geen aparte regels voor binnen

Avondklok tussen 22u en 6u*
Vanaf 8 mei wordt de avondklok vervangen
door een samenscholingsverbod. Tussen
middernacht en 5u. mag je je enkel in de
openbare ruimte bevinden met max. 3
personen of met de leden van het eigen
huishouden (personen die onder hetzelfde dak
wonen).

Avondklok tussen 22u en 6u*
Vanaf 8 mei wordt de avondklok vervangen door
een samenscholingsverbod. Tussen middernacht
en 5u. mag je je enkel in de openbare ruimte
bevinden met max. 3 personen of met de leden
van het eigen huishouden (personen die onder
hetzelfde dak wonen).
Risico en ziekte

Geen deelname bij ziekte, risicogroep mits
toestemming of onder controle
Activiteiten gaan verplicht buiten door.

Geen deelname bij ziekte, risicogroep mits
toestemming of onder controle
Activiteiten gaan verplicht buiten door.

Kinderen en jongeren blijven vrij in de openbare
ruimte, onder de geldende samenlevingsregels.
Ja
Activiteiten met externe dienstverleners zijn
verboden
Extra
Voorkeur voor persoonlijk materiaal, alleen
doorgeven mits ontsmetten

Kleedkamers en douches zijn gesloten (m.u.v.
zwembaden)
Kantines zijn gesloten
Ja
Activiteiten met externe dienstverleners zijn
verboden
Extra
Gedeeld sportmateriaal voor en na gebruik
grondig schoonmaken

Mondmaskers

Verplicht voor deelnemers en begeleiding

Verplicht voor deelnemers en begeleiding

Fysiek contact

Alle fysiek contact vermijden

Contact is toegestaan voor zover dit
noodzakelijk is door de aard van de sport.

Infrastructuur

Afstand (social distance)
Contact met derden
Handhygiëne
Materiaal

Overnachtingen en meerdaagse
+18

Neen

Neen

JEUGDWERK VANAF 19 JAAR NIET TOEGELATEN!

SPORT

DANS en CIRCUS volgen sport

Jongeren blijven vrij in de openbare ruimte,
onder de geldende samenlevingsregels. Je mag
terug met maximum 10 personen buiten
afspreken. Kinderen tot 12 jaar worden niet
meegeteld.

Outdoor sportactiviteiten, trainen of outdoor
sportlessen volgen met maximum 10 personen
(sportbegeleider inbegrepen) is toegestaan, op
voorwaarde dat de afstandsregels (1,5m)
steeds worden gerespecteerd.

Musea zijn open. Check zeker de website
van het museum voor meer info.

Activiteiten in georganiseerd verband kunnen
ook tot 10 personen, inclusief begeleiding.

In instructiebaden en sportbaden is trainen in
groepen van maximum 10 personen
(sportbegeleider inbegrepen) met 1,5 m
afstand toegestaan. Vanaf 27 maart is dit
maximum 4 personen.

De Brusselse bibliotheken blijven open.

Wanneer je als werking die valt onder
jeugdwelzijnswerk echter de noodzaak ziet om
binnen te werken met 12+, kan je gebruik maken
van het specifieke jeugdwelzijnswerkkader. In dat
geval werk je max. met 8 personen. Dit
jeugdwelzijnskader blijft dus parallel actief en
blijft ook steeds als basis gelden wanneer er
bijkomende lokale maatregelen bijkomen.

Avondklok tussen 22u en 6u*
Vanaf 8 mei wordt de avondklok vervangen door
een samenscholingsverbod. Tussen middernacht
en 5u. mag je je enkel in de openbare ruimte
bevinden met max. 3 personen of met de leden
van het eigen huishouden (personen die onder
hetzelfde dak wonen).

Avondklok tussen 22u en 6u*
Vanaf 8 mei wordt de avondklok vervangen
door een samenscholingsverbod. Tussen
middernacht en 5u. mag je je enkel in de
openbare ruimte bevinden met max. 3
personen of met de leden van het eigen
huishouden (personen die onder hetzelfde dak
wonen).

Meer weten?
Jeugd- en jeugdwelzijnswerk: https://ambrassade.be/nl/jeugdwerk-regels
Sport: https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona/
Cultuur: https://www.vlaanderen.be/vlaamse-maatregelen-tijdens-de-coronacrisis/vlaamse-coronamaatregelen-rond-cultuur-jeugd-sport-vrije-tijd-en-toerisme
*Brussel: https://coronavirus.brussels/nl/

Alle cultuurhuizen (concertzalen, theaters
en bioscopen) zijn gesloten.

Alle privé en publieke activiteiten zijn
momenteel niet toegelaten.*

