Leidraad evenementen na MB 18/10/2020
WAT?

HOE?

MAXIMUM AANTAL PERSONEN?

Georganiseerde activiteiten op professioneel,
cultureel, religieus, onderwijs-, verenigings- of
sportief vlak (INDOOR)

- een protocol voor een specifieke sector/activiteit
kan afwijken van het maximum van 40 personen
- protocollen blijven geldig t.e.m. 23 oktober 2020
- het aanbieden en nuttigen ter plaatsen van drank
en voeding is verboden (enige uitzondering:
maaltijden na begrafenissen/crematies – zie
onderstaand)
- steeds in aanwezigheid van een meerderjarige
trainer/begeleider/toezichter (tenzij het protocol
hiervan afwijkt)
-Bij aanvragen voor de organisatie van dergelijke
activiteiten moet de organisator worden
doorverwezen naar de matrix :
https://www.covideventriskmodel.be/

Maximum 40 personen binnen en in dezelfde ruimte
i.f.v. beschikbare oppervlakte (social distancing)

De organisator vult de matrix in en bezorgt de
output aan evenementen@tienen.be
Bart en Jeroen maken de inschatting of de
activiteit kan doorgaan en communiceren dit aan de
organisator/aanvrager
Bij twijfel/onduidelijkheid maken Bart en Jeroen
de vraag over aan corona@tienen.be en wordt daar
de knoop doorgehakt
Georganiseerde activiteiten op professioneel,
cultureel, religieus, onderwijs-, verenigings- of
sportief vlak (OUTDOOR)
Activiteiten in niet-georganiseerd verband op
professioneel, cultureel, religieus, onderwijs,

- steeds in aanwezigheid van een meerderjarige
trainer/begeleider/toezichter (tenzij het protocol
hiervan afwijkt)

Maximum 50 personen i.f.v. beschikbare
oppervlakte (social distancing)
Maximum 4 personen

verenigings- of sportief vlak (= louter privé of
familiaal)
Maaltijden na begrafenissen/crematies

- de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van
minstens 1,5m tussen de tafelgezelschappen wordt
gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden
door een plexiglazen wand met een minimale hoogte
van 1,8m
- een maximum van 4 personen per tafel is
toegestaan (uitzondering: een huishouden mag een
tafel delen ongeacht de grootte van het huishouden)
- enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan
- elke persoon moet aan zijn tafel blijven zitten
- het dragen van een mondmasker of face-shield
(mits medisch attest) is verplicht voor het personeel
- er is geen bediening aan de bar toegestaan
- contactgegevens worden bewaard van 1 persoon
per tafel

Maximum 40 personen binnen en in dezelfde ruimte
i.f.v. beschikbare oppervlakte (social distancing)

Activiteiten in feest- en receptiezalen

Feest- en receptiezalen blijven gesloten, behalve
voor de organisatie van rouwmaaltijden na
begrafenissen/crematies

Maximum 40 personen binnen en in dezelfde ruimte

Handelsbeurzen en salons

- maatregelen om menigtes binnen en buiten onder
controle te houden
- online of telefonisch ticketsysteem
- maximum 1 bezoeker per 10m²

Evenementen en voorstellingen OUTDOOR

- social distancing: 1,5m afstand moet worden
gegarandeerd
- aanbieden en nuttigen ter plaatse van drank en
voeding is verboden

- Maximum 400 personen.
- Huidige protocollen blijven van toepassing t.e.m.
23/10
- Een nieuw protocol kan vanaf 23/10 meer dan 400
personen toelaten; 1 compartiment mag dan
maximum 200 personen bevatten

Professionele sportieve wedstrijden OUTDOOR

- social distancing: 1,5m afstand moet worden
gegarandeerd

- Maximum 400 personen.
- Huidige protocollen blijven van toepassing t.e.m.

- aanbieden en nuttigen ter plaatse van drank en
voeding is verboden; kantines zijn gesloten

Niet-professionele sportieve wedstrijden
Sportieve wedstrijd >200 deelnemers of op de
openbare weg
Uitbaters permanente structuren kunnen toelating
aanvragen voor uitbreiding zittend publiek.

23/10
- Een nieuw protocol kan vanaf 23/10 meer dan 400
personen toelaten; 1 compartiment mag dan
maximum 200 personen bevatten
Mogen enkel worden bijgewoond door het
huishouden van de deelnemers

Toelating lokale overheid vereist

