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Corona Update
CORONA Update 28 10 2020
hou uzelf gezond, hou anderen gezond.
De laatste dagen zijn we overspoeld geworden met federale, gewestelijke en zelfs lokale maatregelen tegen de CORONA
pandemie. In een poging om coherentie te verkrijgen in deze chaos, heeft de Eerste-Minister vandaag een vergadering
gehad met de Minister-presidenten van de verschillende regio’s. Hieruit is voor ons kynologisch clubleven gevolgd dat
alle wedstrijden en trainingen worden opgeschort tot nader order.
Als VdA willen we, voor zij die daar nu plots aan zouden twijfelen, duidelijk stellen dat wij wel degelijk de hondenSPORT
beoefenen. Voorlopig zijn we, als K.K.U.S.H., weliswaar (nog) niet erkend als sportfederatie noch in Wallonië, noch in
Vlaanderen, noch in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar daar werken we aan. Dit laatste doet echter niets af aan
het feit dat we dus de regels die geldig zijn voor sport, naleven.
Gezien het voorgaande zijn, tot nader order, enkel de richtlijnen voor vergaderingen, theoretische examens en
theoretische lessen van toepassing. Voor alle duidelijkheid worden ze hieronder nog eens herhaald
1. Vergaderingen, theoretische examens en theoretische lessen
Vergaderingen (Algemene Vergaderingen, Bestuur, lesgevers,…), theoretische examens en theoretische lessen
(introducties in clubs, instructeur, pakwerker, AKK , .. ) worden in principe online gehouden. Indien dit echt
onmogelijk is, kunnen ze georganiseerd worden met inachtname van volgende regels:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Expliciete, schriftelijke toelating van de plaatselijke autoriteiten;
Maximum van 40 personen indien de grootte van de zaal dit toelaat (= 10m²/persoon);
Minimumafstand van 1.5 meter tussen deelnemers moet geëerbiedigd worden;
Mondmasker is verplicht;
Slechts één persoon gelijktijdig in het toilet;
Toiletten moeten bruikbaar en bereikbaar zijn, slechts één persoon gelijktijdig, vers water, zeep en papieren
handdoeken voorhanden;
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g. Parking zodanig ingericht dat de naast elkaar geparkeerde auto’s minimaal 1.5 meter van elkaar staan;
h. Noch voedsel noch drank mogen genuttigd worden.
i. De kantine mag enkel geopend zijn voor deze activiteit en voor de deelnemers eraan.
2. Slotopmerkingen
a. Elke vergadering, theoretische les of theoretisch examen in de kantine zal georganiseerd worden rekening
houdend met de CORONA richtlijnen zoals vastgelegd door de in het Ministerieel Besluit, de VdA en de secties
EN zal bovendien officieel aangevraagd/gemeld zijn aan de lokale autoriteiten.
b. Er wordt aan herinnerd dat iedereen die in contact is geweest met iemand die positief is getest en hiervan op
de hoogte is gebracht, verplicht in quarantaine moet (10 dagen) en zeker niet deelneemt, in welke
hoedanigheid ook, aan een training, vergadering of eender welke andere kynologische activiteit. Behalve een
eventuele interne tuchtprocedure, riskeert men een strafrechtelijke procedure voor het in gevaar brengen
van mensenlevens.
3. In de provincie Waals-Brabant zal elke club, boven op deze maatregelen, een “CORONA verantwoordelijke”
aanduiden die op de hoogte moet zijn van alle te nemen en genomen maatregelen. De naam van deze
verantwoordelijke zal voor iedereen goed zichtbaar uitgehangen worden.
Indien een lokale autoriteit niet akkoord gaat met deze maatregelen, heeft zij daar het recht toe. Dus voer uit wat zij u
oplegt en verwittig het Algemeen Secretariaat onmiddellijk. Vraag in elk geval een schriftelijke bevestiging van de
beslissing. De beslissing van een lokale autoriteit kan NOOIT een versoepeling van de federale of gewestelijke
maatregelen betekenen. Indien dit in bepaalde gevallen toch zo zou zijn, gelden onze regels. Clubs die dan toch
verkiezen om de versoepelde regels te volgen, stellen zich bloot aan tuchtrechtelijke vervolging of bewarende
maatregelen. Laat het duidelijk zijn dat wij, als overkoepelende federatie, de gezondheid van iedereen als eerste
prioriteit beschouwen.
Wij houden u via deze nieuwsbrieven op de hoogte. U mag altijd het Algemeen Secretariaat contacteren indien u vragen
zou hebben.
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