
Beste clubs,  
 
 
Gezien de politieke beslissing van 12/08/2020 voor heel Vlaanderen, neemt VBSL volgende 
beslissingen met betrekking tot de herstart van alle jeugdcompetities: 

 
Competitie  
 
VBSL Jeugdcompetitie en jeugdtornooien 
 
De jeugdcompetities van VBSL worden hervat in het weekend van 15 en 16 augustus 2020.  
 
Wedstrijden van beeball en miniemen stonden sinds de vorige versoepeling (6/08/2020) 
reeds opnieuw ingepland. 
 
Alle wedstrijden van de cadetten worden opnieuw als te spelen geplaatst.  
Wanneer een club omwille van de lokale overheid, clubvisie niet wenst/kan (te) spelen, 
gelieve dit dan te melden via info@vbsl.be en de tegenstander. 
 
 
VBSL geeft de toelating om de geplande wedstrijden binnen de VBSL Jeugdcompetitie en 
jeugdtornooien verder af te werken voor zover deze: 
 

• Georganiseerd worden volgens de geldende protocollen  
o Sportspecifieke Safe@Bat protocol – update 30/07/2020 
o Protocollen van de overheid 

• Tijdens de sportactiviteiten is de onderlinge afstand van anderhalve meter tussen 
sporters in de bubbel niet verplicht en is contact opnieuw mogelijk. Toch wordt 
gevraagd om "zo veel mogelijk" afstand te bewaren. 

• Bij sportwedstrijden moet de social distancing tussen de deelnemers niet 
gegarandeerd zijn. 200 sporters kunnen aan een sportwedstrijd deelnemen. Voor 
meer dan 200 deelnemers is toestemming nodig van de lokale overheid. 

• Lokaal kan de overheid echter strengere beperkingen opleggen, deze beperkingen 
dienen gevolgd te worden, breng in dergelijk geval als ontvangende ploeg je 
tegenstander hiervan op de hoogte.  

 
 
VBSL Recreantencompetitie 
 
VBSL geeft toestemming om opnieuw VBSL recreantentornooien te organiseren voor zover 
deze: 
 
 
• Georganiseerd worden volgens de geldende protocollen  

• Sportspecifieke Safe@Bat protocol – update 30/07/2020 

• Protocollen van de overheid 

mailto:info@vbsl.be


• Tijdens de sportactiviteiten is de onderlinge afstand van anderhalve meter tussen 
sporters in de bubbel niet verplicht en is contact opnieuw mogelijk. Toch wordt 
gevraagd om "zo veel mogelijk" afstand te bewaren. 

• Bij sportwedstrijden moet de social distancing tussen de deelnemers niet 
gegarandeerd zijn. 200 sporters kunnen aan een sportwedstrijd deelnemen. Voor 
meer dan 200 deelnemers is toestemming nodig van de lokale overheid. 

• Lokaal kan de overheid echter strengere beperkingen opleggen, deze beperkingen 
dienen gevolgd te worden, breng in dergelijk geval als ontvangende ploeg je 
tegenstander hiervan op de hoogte. 

 
 

Trainingen 
 
Algemeen is er de toelating om te sporten met contact op volgende voorwaarden: 

• het is in georganiseerd verband 

• de groep is maximaal 50 personen groot (incl. trainers en begeleiders) 

• er is steeds een meerderjarige verantwoordelijke aanwezig 

• je je handen voor en na wast 

• het gemeenschappelijk sportmateriaal voor en na het sporten schoonmaakt 

• je al de geldende veiligheidsprotocollen volgt. 
 
Bijgevolg verlenen we als VBSL onze clubs de toelating om training aan te bieden dit zowel 
aan jeugd als aan senioren. 
 
Vanaf heden is er een registratieplicht voor sportlessen, sporttrainingen. Concreet wil dit 
zeggen dat je als club verplicht bent om volgende gegevens voor de periode van 14 dagen bij 
te houden van de aanwezigen op de trainingen 

• naam 

• telefoonnummer of e-mailadres 
 
Lokaal kunnen er echter strengere maatregelen van toepassing zijn, dewelke afwijken van de 
hierboven gestelde voorwaarden. In dit geval dien je de lokale maatregelen te volgen. 
 
 

Toeschouwers  
 
Algemeen wordt gesteld dat men bij outdoor sportactiviteiten een maximum van 200 
toeschouwers mag toelaten.  
Deze toeschouwers zijn verplicht een mondmasker te dragen. 
 
Lokaal kunnen er echter strengere maatregelen van toepassing zijn, dewelke afwijken van de 
hierboven gestelde voorwaarden. In dit geval dien je de lokale maatregelen te volgen. 
 

Mondmaskerplicht 
 
De mondmaskerplicht die we reeds invoerden voor alle clubs en leden (+12), zal behouden blijven.  



• Algemene verplichting voor +12-jarigen om een mondmaskers te dragen op de club, behalve: 
o op het base- en/of softballterrein als speler, coach of official; 
o voor diegenen die zittend consumeren in de horeca van de club (in het clubhuis of op het 

terras). 

 
Lokaal kunnen er echter strengere maatregelen van toepassing zijn, dewelke afwijken van de 
hierboven gestelde voorwaarden. In dit geval dien je de lokale maatregelen te volgen 
 

Registratieplicht 
 
Horeca 

Sinds 23 juli is de registratieplicht in de horeca verplicht, dit geldt dus ook voor base- en 
softballclubs die een horecafunctie uitoefenen. Elke horeca-uitbater moet bij de aankomst 
per tafel de contactgegevens (telefoonnummer of e-mailadres) van één klant registreren:  

• De horeca-uitbater moet die gegevens gedurende 14 dagen bewaren om later 
contactonderzoek te faciliteren.  

• De contactgegevens mogen enkel gebruikt worden voor de strijd tegen COVID-19.  

• Na 14 dagen moeten ze worden vernietigd.  

• Klanten moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven. Weigeren ze dat, dan wordt hen de 
toegang tot de horecazaak bij aankomst geweigerd. 

Sjabloon voor registratie kan u vinden op: www.horecavlaanderen.be  

Sportlessen 

Sinds 29 juli is de registratieplicht ook van toepassing voor sportlessen. Deze registratieplicht 
is idem aan deze van de horeca en dient bij aankomst te worden geregistreerd. 

• De contactgegevens van één deelnemer per huishouden (naam, telefoonnummer of e-
mailadres) 

• De club-uitbater moet de gegevens gedurende 14 dagen bewaren om later 
contactonderzoek te faciliteren. 

• De contactgegevens moeten na 14 dagen vernietigd worden 

• Deelnemers moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven. Weigeren ze dat, dan wordt hen 
de toegang tot de sportles bij aankomst geweigerd. 

 

http://www.horecavlaanderen.be/

