ZORG JIJ VOOR EEN BOOST VOOR JOUW VERENIGING
ÉN VOOR HET SOCIALE LEVEN ?
WIJ HELPEN JE HIERBIJ!
Jullie kunnen hieraan bijdragen + een stimulans geven aan jullie eigen vereniging.

Zou het niet leuk zijn als er
deze zomer verspreid over de hele
gemeente diverse kleine activiteiten
zouden plaats vinden? Mensen die weer
samen komen, even de afgelopen
maanden vergeten…

Hoe? Door zelf kleinschalige activiteiten te organiseren, vooral in open lucht en
waarbij je openstaat voor niet-leden. Zo geef je meteen ook de kans aan
nieuwelingen om jullie vereniging te leren kennen. Onder het motto ‘masterclass’
kunnen verenigingen hun expertise delen met andere geïnteresseerden.

Wat voorziet de gemeente aan ondersteuning?
1. Overdekte openluchtruimte

We voorzien 3 shelter-tenten waaronder je een activiteit kunt organiseren.
Van 1 juli tot 31 augustus komt er in Oostkamp (Sint-Pietersplein) en Ruddervoorde (Dominiek
Savio) een tent van 10 op 12 meter, met grasruimte ernaast.
Een derde tent van 7,5 op 12 meter:
• Moerbruggeplein : 1 t.e.m. 14 juli
• Marktplein Baliebrugge: 16 t.e.m. 29 juli
• Dorpsplein Waardamme: 31 juli t.e.m. 12 aug
• Kerkplein Hertsberge: 14 aug t.e.m. 26 aug

2. Inschrijfmodule

De gemeente wil de praktische rompslomp op zich nemen en de inschrijvingen digitaal
organiseren.

3. Promotie over jullie activiteit

Geef je activiteit door aan je contactpersoon bij de gemeente. Die wordt gepubliceerd op de
gemeentelijke website, gaat mee naar UiT, wordt in juli en augustus meegestuurd met de
gemeentelijke nieuwsbrief en opgenomen in een extra huis-aan-huis-blad deze zomer.

4. Financiële tegemoetkoming

• Heb je voor je activiteiten meerdere keren een gemeentelijke zaal
nodig om corona-proof te zijn, dan hoef je die extra data niet te betalen.
• Je geniet dit jaar sowieso van de 100% subsidie van de gemeente.
• Er worden vanaf juli tot eind 2020 geen kosten aangerekend voor
gehuurd feestmateriaal. Bestel wel niet meer dan nodig, denk aan je
collega-verenigingen.
WWW.OOSTKAMP.BE/KERNGEZOND

Hoe werken de regels en hoe moet ik ermee omgaan?

Een paar concrete tips om veilig te kunnen werken:

Het is simpel: je eigen dichte kring bevat per week max. 10
personen (= je persoonlijke bubbel). Daarbuiten mag je
contact hebben met anderen op 1,5 m. afstand. Dat geldt
ook bij cafébezoek of een activiteit. Maar bij dit laatste ligt
het totale maximum vanaf 1 juli op 50 personen.
Voorstellingen met een zittend publiek kunnen tot max. 200
personen.

Plan zoveel mogelijk activiteiten in de buitenlucht.

Er bestaan dus allerhande varianten tussen volgende 2
uitersten:
- 5 x bubbel van 10
- 50 x individuen

Plaats de stoelen ver genoeg uiteen. Duid aan waar
deelnemers mogen/niet mogen plaatsnemen.

Totaal: max. 50 personen
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Bepaal het maximum aantal deelnemers, rekening
houdend met de grootte van het lokaal / open ruimte en de
maatregelen die dan (nog) van kracht zijn.
Respecteer de 1,5 meter maatregel.
Vermijd gedrum bij aankomst, na afloop van de
vergadering, in de toiletten.

Ontsmet de contactoppervlakten (tafels, deurklinken,
stoelen) voor en na de activiteit.
Het is aan te raden om handgel te voorzien om de handen
te ontsmetten bij aankomst en vertrek. Voorzie een open
afvalbak of pedaalemmer om gebruikte papieren doekjes
in te deponeren.
Bij voorkeur vooraf inschrijven. Je kan gebruik maken van
het online inschrijvingssysteem van de gemeente om
minder administratief werk te hebben.
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Samen brengen we mensen weer bij elkaar!
Maak met jouw vereniging mee het verschil.
Wees creatief en sta open voor nieuwe ideeën, mensen, …!

Neem contact met jouw contactpersoon bij de gemeente.

WWW.OOSTKAMP.BE/KERNGEZOND

