
Covid-19

Het is verplicht om rekening te houden met de beslissingen van de verschillende overheden (zowel
nationaal/regionaal, provinciaal en lokaal). Om te beginnen, is er de nationale veiligheidsraad die de
maatregelen bepaalt voor gans België. Algemene info kan je hier terugvinden:

►www.info-coronavirus.be/nl

Deze maatregelen worden vervolgens vertaald naar de sportsector. Op Vlaams niveau wordt dit gedaan door
een klankbordgroep van verschillende partijen. Wat moet, en niet mag, van de federale overheid i.v.m.
sportbeoefening, vind je hier: 

► www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona
► www.vlaamsesportfederatie.be/coronavirus
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maatregelen en advies 
voor ju-Jitsu: 
waar vind ik wat?

A. OVERHEIDSBESLISSINGEN 1. NATIONAAL / REGIONAAL

Provinciale overheden kunnen vervolgens beperkingen opleggen
bovenop de federale regelgeving, al is dit veeleer uitzonderlijk. Wij
hebben contact opgenomen met alle provinciale overheidsdiensten
en indien er bijkomende zaken zijn die jouw provinciebestuur oplegt,
vind je die hier terug:
 
ANTWERPEN
► www.provincieantwerpen.be  
► www.cathyberx.be/taken-en-bevoegdheden/veiligheid/corona/faq/sport-
en-ontspanning.html 

WEST-VLAANDEREN
► www.west-vlaanderen.be/artikel/coronavirus-een-overzicht-van-de-
meestvoorkomende-vragen-met-antwoorden

OOST-VLAANDEREN
► www.oost-vlaanderen.be/bestuur-en-regio/coronavirus-.html
► www.gouverneuroost-vlaanderen.be/coronavirus-covid-19

LIMBURG
► www.limburg.be

VLAAMS-BRABANT
► www.vlaamsbrabant.be/nl
► www.gouverneurvlaamsbrabant.be/home

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
► www.coronavirus.brussels/index.php/nl

3. LOKAAL

WAAR MOET je REKENING MEE HOUDEN?

2. PROVINCIAAL

Er zijn ook lokale overheden die
specifieke zaken kunnen opleggen.
Zij mogen uiteraard alleen maar
verstrengen. Om te weten te
komen of jouw stad of gemeente
bijkomende regelingen heeft
getroffen, kan je best de sportdienst
van je lokale overheid contacteren.
Sommige steden en gemeenten
vragen de sportclubs om een
actieplan of een plan van aanpak te
maken voor de organisatie van hun
lessen. Het is mogelijk dat de lokale
sportdienst een template kan
aanbieden voor een dergelijk
actieplan. Elke stad of gemeente
kan namelijk specifieke eisen
stellen.
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Onze federatie kan haar clubs en leden bovenop de maatregelen van de overheden geen verplichtingen
opleggen aangaande Covid-19. Wel kan zij o.b.v. een risicoanalyse beslissen welke federale activiteiten
kunnen doorgaan, en indien zo, onder welke voorwaarden. Die voorwaarden moeten uiteraard voldoen aan
de verplichtingen van de overheid. 
Het bestuursorgaan evalueert bij elke bestuursvergadering en stuurt bij waar nodig. Welke federale
evenementen kunnen en mogen doorgaan, vind je na iedere bestuursvergadering terug op:

► www.vjjf.be/kalender

B. VJJF 1. FEDERALE ACTIVITEITEN

Naast de communicatie van het overlegplatform kan de Vlaamse Ju-Jitsu Federatie op basis van haar eigen
medische commissie en het bestuursorgaan adviezen formuleren m.b.t. de organisatie van het ju-jitsu in
clubverband. Indien de VJJF aparte bijkomende adviezen geeft, worden deze per e-mail naar de clubs 
gestuurd. Bovenstaande informatie en links, alsook toekomstige updates, vind je trouwens altijd terug via:

► www.vjjf.be/covid-19
 

Naast verplichtingen formuleren verschillende instanties ook adviezen. Zo ook de overheden. Deze worden
gecommuniceerd via dezelfde kanalen als de verplichtingen en verboden (zie vorige pagina). 
De adviezen zijn geen verplichting.

1. OVERHEDEN

WAAR hou je best rekening mee?

Op regelmatige basis overlegt het overlegplatform van de Vlaamse vechtsportsector. Als erkende en
gesubsidieerde vechtsportfederatie maakt de VJJF hier deel van uit. Ook het Risicovechtsportplatform is hier
lid van. Waar de discussie over corona en de sportsector in het algemeen stopt, begint die van het
overlegplatform. Zij discussieert over de risico’s en te nemen maatregelen voor de vechtsportsector in het
bijzonder en formuleert naar haar inschatting bijkomende adviezen en nuttige informatie. 

De communicatie en instrumenten die het overlegplatform ontwikkelt, worden door de Vlaamse Ju-Jitsu
Federatie per e-mail naar haar clubs verstuurd. Hou je mailbox daarom goed in de gaten.

► www.vechtsportplatform.be/nieuws

2. HET VECHTSPORT-OVERLEGPLATFORM

3. DE VLAAMSE JU-JITSU FEDERATIE
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