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De volksgezondheid blijft centraal staan en dus dienen er
extra maatregelen gevolgd te worden om het virus onder
controle te houden. Iedereen heeft zijn
verantwoordelijkheid om hieraan mee te werken!
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Materiaal
1. MONDMASKERS (chirurgische mondmaskers volstaan)

2. GEZICHTSBESCHERMING

3. HANDSCHOENEN

4. ONTSMETTINGSALCOHOL
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Algemene richtlijnen

• BEN JE ZIEK? …. BLIJF DAN IN UW KOT!!!

• In deze tijden is dat cruciaal. Besmettingen gebeuren blijkbaar meestal tijdens de eerste symptomen.
• Voel je je niet goed? Heb je een hoestje? Loopt je neus? Heb je (lichte) koorts? … Blijf dan thuis!
• Doe dit om iedereen te beschermen.
• Belangrijk: Ben je besmet geweest, hou jezelf (ook na genezing) 14 dagen in quarantaine. Zo worden anderen beschermd!
• Zorg voor een goed overzicht van je dagelijkse contacten, een nieuwe noodzaak mocht men je contacteren bij besmetting in het

kader van de contacttracing.

• SOCIAL DISTANCING: Dit blijft het basismotto (voor de komende weken en maanden).

• Zorg dat je altijd die onderlinge afstand houdt van 1,5 meter.
• Dit doe je zeker met mensen die je niet constant tegenkomt (mensen die samenleven onder hetzelfde dak, hoeven dit uiteraard niet te

doen).

• HYGIËNE EN BESCHERMING

• Was je handen meer dan ooit (en grondig)!
• Gebruik van mondmaskers of gezichtsbescherming is aangewezen, maar geen verplichting.
• Ontsmetting van je handen en eventueel dragen van beschermende handschoenen biedt eveneens extra bescherming.
• Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan.
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Adviezen voor de sportkampplaats

• VERANTWOORDELIJKHEID: KAMPVERANTWOORDELIJKE

• Duid binnen de club een verantwoordelijke aan (kan de zaakvoerder zijn, of iemand anders) die alle maatregelen goed coördineert en opvolgt.
Communiceer daarover duidelijk dat hij/zij ook het aanspreekpunt is en dat iedereen verplicht de maatregelen dient op te volgen.

• !!! De club informeert alle deelnemers en betrokkenen over de richtlijnen en iedereen is verantwoordelijk voor de strikte naleving ervan.

• SANITAIRE VOORZIENINGEN

• Draag grote zorg voor hygiëne in de toiletten.
• Er worden voldoende voorzieningen getroffen om op verschillende plaatsen de handen te kunnen wassen.
• Papieren handdoeken en handzeep zijn aanwezig.
• De toiletten worden gescheiden per bubbel.
• Indien je een “air dryer” hebt in de toiletten, schakel deze dan uit!

• AANWEZIGHEDEN

• Elke deelnemer kan naar het sportkamp gebracht en gehaald worden door één ouder/begeleider.
• De tijd op de kampplaats voor en na het sportkamp wordt beperkt tot het absolute minimum.

• OP DIVERSE STRATEGISCHE PLAATSEN KUNNEN DE HANDEN ONTSMET WORDEN
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Adviezen voor de lesgever/trainer

• HYGIËNE

• Was vaak en grondig je handen en desinfecteer ze na het opzadelen, na het rijden, na het afzadelen…
• Persoonlijke hygiëne is meer dan ooit belangrijk! Zorg voor eigen ontsmettende handgel, wegwerphandschoenen en papieren zakdoekjes.
• Gebruik wegwerphanddoeken!

• BEGELEIDING

• Wanneer je gaat lesgeven, zorg dan altijd voor voldoende afstand.
• Als je bij het lesgeven een systeem gebruikt met oortjes, vraag dan aan je leerlingen om eigen oortjes te gebruiken of zorg voor de nodige

ontsmetting en hygiëne bij het gebruik van jouw oortjes en de overdracht.

• BESCHERMING

• Lesgevers die verschillende uren na elkaar lesgeven aan verschillende personen, dienen extra zorg te dragen voor bescherming.
• Mondmaskers en handschoenen zijn in dergelijke gevallen een absolute must, maar bijkomend is de gezichtsbescherming

sterk aangeraden!
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Adviezen voor de ruiter

• HYGIËNE

• Was vaak en grondig je handen en desinfecteer ze na het opzadelen, na het rijden, na het afzadelen…
• Persoonlijke hygiëne is meer dan ooit belangrijk! Zorg voor eigen ontsmettende handgel, wegwerphandschoenen en papieren

zakdoekjes.
• Gebruik wegwerphanddoeken.
• Was (stoffen) rijhandschoenen na elk gebruik.

• MATERIAAL

• In een ideale situatie heeft elke ruiter eigen poetsgerief en aanverwante.
• Als materiaal gedeeld wordt, zorg dan voor ontsmetting en gebruik handschoenen om besmetting te vermijden.

• VERBLIJF

• Beperk de tijd die je spendeert op de manege tot de duur van het sportkamp.

We vragen aan alle sportbeoefenaars RESPECT voor de maatregelen die worden opgelegd door de clubs!
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De praktische organisatie
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Wie kan er deelnemen?
• PRINCIPE

• Iedereen kan deelnemen!
• Behalve

• wanneer je ziek bent of was.
• wanneer je geen toestemming krijgt wanneer je tot een risicogroep behoort.

• BIJZONDERE NODEN

• In sommige situaties zal er extra aandacht nodig zijn voor kinderen en jongeren met bijzondere noden (bv. wat intensief contact of hygiëne
betreft) en er zullen soms uitzonderingen nodig zijn. Ga hiervoor steeds in overleg met de huisarts, ouders en deelnemers zelf om de situatie en
mogelijkheden in te schatten.

• Binnen de veiligheidsmaatregelen is er veel mogelijk, de deelnemers staan altijd centraal binnen het sportaanbod.

• MEDISCHE FICHE

• Het bijhouden van een medische fiche is verplicht met extra aandacht voor contactgegevens ifv contacttracing.
• In de medische fiche dienen deze zaken opgenomen te worden: persoonsgegevens, contactgegevens ouders, gegevens huisarts,

specifieke/noodzakelijke info over de gezondheid kind/jongere en eventuele toestemming van de arts als de deelnemer tot een risicogroep
behoort, maar toch mee mag.

• De medische fiche moet snel beschikbaar zijn als die nodig zou zijn bij een medische interventie.
• Zie bijlage voor een voorbeeld van een medische fiche.

• BUBBEL

• In het kader van het vlot beschikbaar zijn van persoonsgegevens voor de contacttracing wordt vooraf duidelijk en nominatief afgebakend
welke sportkampen/begeleiders/…behoren tot één bubbel.

Kinderen, jongeren of begeleiders die ziek zijn of waren (o.a. symptomen in de voorbije vijf dagen) kunnen niet deelnemen aan
het sportkamp!



Caterpillar: Confidential Green

Organisatorische maatregelen (één bubbel)

• MUSTS BIJ ORGANISATIE VAN CONTACTBUBBELS

• Alle activiteiten worden georganiseerd en uitgevoerd in contactbubbels van maximum 50 personen, hou hierbij rekening met alle deelnemers
(leden, leiding, ondersteuners, technische ploeg, …). Zorg ervoor dat deze opdeling duidelijk is voor iedereen. Dit geldt voor vervoer, eten,
slapen, wassen, gebruik van (klein) materiaal en alle andere activiteiten.

• Binnen deze bubbel is contact mogelijk en geldt geen social distancing.
• Zorg echter wel voor activiteiten/oefeningen/spelvormen waar fysiek contact occasioneel blijft binnen een bubbel.
• De bubbel heeft zijn eigen vaste begeleiding.
• Ophalen en brengen van kinderen gebeurt met volledige inachtneming van sociale afstand om virusoverdracht tussen ouders onderling of

tussen ouders en begeleiding te vermijden. Specifieke richtlijnen voor ouders zijn opgenomen in een gedragscode voor ouders.
• Contact met externen (buiten de contactbubbels) wordt vermeden. Als contact toch nodig is, worden voor de +12-jarige de regels m.b.t het

gebruik van een mondmasker en 1,5m afstand gerespecteerd en wordt het contact tussen de bubbel en de externen beperkt tot het absolute
minimum.

• BIJKOMENDE ADVIEZEN

• Aan de deelnemers wordt gevraagd om tot slechts 1 bubbel per kampperiode toe te treden (vooral belangrijk bij externe deelnemers).
• Pas de lesvoorbereiding aan in functie van beschikbaar materiaal en tijdslots.
• Pas de kalender van avondactiviteiten aan bij internaatkampen.
• Een poetsploeg en een kookploeg kunnen een afzonderlijke bubbel vormen.
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Organisatorische maatregelen (meerdere bubbels)

• MUSTS BIJ ORGANISATIE VAN CONTACTBUBBELS

• Alle activiteiten worden georganiseerd en uitgevoerd in contactbubbels van maximum 50 personen, hou hierbij rekening met alle deelnemers
(leden, leiding, ondersteuners, technische ploeg, …). Zorg ervoor dat deze opdeling duidelijk is voor iedereen. Dit geldt voor vervoer, eten,
slapen, wassen, gebruik van (klein) materiaal en alle andere activiteiten.

• Een kamp/activiteit kan bestaan uit meerdere contactbubbels tegelijk. Er is geen maximum aantal voor de totaliteit van een kamp/activiteit.
• Binnen deze bubbel is contact mogelijk en geldt geen social distancing, tussen bubbels wordt contact gemeden. Een kamp kan dus uit

meerdere bubbels bestaan maar die bubbels hebben geen contact met elkaar.
• Zorg echter wel voor activiteiten/oefeningen/spelvormenwaar fysiek contact occasioneel blijft binnen een bubbel.
• Elke contactbubbel heeft zijn eigen vaste begeleiding.
• Ophalen en brengen van kinderen gebeurt meteen bij de bubbel waarin het kind terechtkomt en met volledige inachtneming van sociale

afstand om virusoverdracht tussen ouders onderling of tussen ouders en begeleiding te vermijden. Specifieke richtlijnen voor ouders zijn
opgenomen in een gedragscode voor ouders.

• Contact met externen (buiten de contactbubbels) wordt vermeden. Als contact toch nodig is, worden voor de +12-jarige de regels m.b.t het
gebruik van een mondmasker en 1,5m afstand gerespecteerd en wordt het contact tussen de bubbel en de externen beperkt tot het absolute
minimum

• BIJKOMENDE ADVIEZEN

• Aan de deelnemers wordt gevraagd om tot slechts 1 bubbel per kampperiode toe te treden (vooral belangrijk bij externe deelnemers).
• Waar mogelijk wordt geadviseerd om de bubbels samen te stellen onder of boven de leeftijdsgrens van 12 jaar.
• Maak voor de dagelijkse routine een loopschema voor elke bubbel met duidelijke tijdslots, eventueel éénrichtingsverkeer in bepaalde gangen,

.. . spreek deze vooraf door met alle begeleiders.
• Lesgevers/kampleiding worden toegewezen per bubbel. Dat betekent dat ze bij hun dagelijkse briefings ook de social distancing-regels

volgen.
• Bij internaatkampen hou je er rekening mee dat de slaapplaatsen worden toegewezen binnen éénzelfde bubbel.
• Werk met kleurpictogrammen en gekleurde armbandjes om de bubbels visueel te maken.
• Pas de lesvoorbereiding aan in functie van beschikbaar materiaal en tijdslots.
• Pas de kalender van avondactiviteiten aan bij internaatkampen.
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Organisatorische maatregelen

• NOODPROCEDURE

• Voorzie een basis EHBO-set per bubbel.
• De organisator voorziet een plek om zieke kinderen/jongeren/begeleiding in “isolatie” te plaatsen. Het is belangrijk om dit op een zachte,

veilige en kindvriendelijke manier te organiseren. Eens het ‘zieke’ kind deze plek verlaat, dient de club deze plek grondig te reinigen en te
ontsmetten.

• Paardensport Vlaanderen vraagt dat een ziek kind zo spoedig mogelijk door de ouders wordt opgehaald.
• Bij een eventuele besmettingsuitbraak kan de club contact opnemen met Paardensport Vlaanderen via de permanentietelefoon

0475/44.46.73. Paardensport Vlaanderen dient onmiddellijk volledige toegang te hebben tot de persoons- en contactgegevensregister en/of
de medische fiches.

• COMMUNICATIE OVER DE MAATREGELEN

• Paardensport Vlaanderen heeft meerdere pictogrammen ter beschikking van de clubs gesteld. Maak hier optimaal gebruik van.
• De pictogrammen maken deel uit van elk zomerkamp, activiteit,… Maak er eventueel een spel mee.
• Er worden duidelijke afspraken gemaakt met deelnemers, begeleiders, ouders, mogelijke externen, veiligheidsdiensten ...
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Hygiëne maatregelen

• PERSOONLIJKE HYGIÊNE

• Voorzie regelmatig een handen-was-sessie met de bubbel. Handen reinigen gebeurt minimaal bij de start en bij het einde van de activiteit,
voor en na de maaltijden en voor en na een toiletbezoek.

• De hele club, planning en materiaal worden maximaal afgestemd op handhygiëne.
• Iedereen moet proberen te hoesten in de elleboog en zoveel mogelijk gebruik maken van papieren zakdoeken.
• Op gemeenschappelijke publieke plaatsen moeten afgesloten vuilnisbakken voorzien worden.
• Wanneer +12-jarigen in contact komen met externen moeten zij een mondmasker dragen.

• HYGIÊNE INFRASTRUCTUUR

• Reiniging en desinfectie intensiveren met extra aandacht voor oppervlakken die regelmatig worden aangeraakt, zoals deurknoppen,
lichtschakelaars, enz.

• Rijpiste, gemeenschappelijke ruimten, kleedkamers en slaapruimtes worden regelmatig verlucht. Dus zoveel mogelijk de deuren open.
• Laat voldoende tijd tussen het gebruik van een ruimte door verschillende bubbels. Voorzie dit in de planning. Je kan deze tijd opvullen door een

desinfecterende reiniging in te lassen.
• Tracht je sanitaire voorzieningen, omkleedruimtes,… te organiseren per bubbel. Als dat niet mogelijk is, maak dan duidelijke afspraken over

reinigen en desinfecteren.

• HYGIÊNE MATERIAAL

• Het materiaal blijft zoveel mogelijk binnen de bubbel. Als materiaal toch van de ene naar de andere bubbel gaat, worden de
contactoppervlakken ontsmet.

• Bij gebruik van sportmateriaal aangeboden door externen moet men erop toezien dat deze worden aangeboden en/of geleverd binnen de
hygiënische maatregelen.

• Voorzie in eigen drinkbussen per deelnemer of laat deelnemers ze zelf meebrengen.
• Elke deelnemer moet ook zorgen voor een eigen tok en eigen laarzen (dit kan niet uitgeleend worden door de kampplaats).
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Sportspecifieke maatregelen

• VOORKEUR VOOR OUTDOORACTIVITEITEN

• MAXIMALE SPREIDING VAN DE DEELNEMERS OVER DE ACCOMMODATIE

• Gebruik maximaal de beschikbare ruimtes voor de activiteiten.

• PROBEER FYSIEK CONTACT TE VERMIJDEN

• ACTIVITEITEN GAAN ZOVEEL MOGELIJK OP DE EIGEN LOCATIE DOOR

• Uitstappen naar recreatieplaatsen (bvb.: zwembad) kunnen enkel binnen de maatregelen die op dat moment gelden voor de samenleving.

• BIJ UITSTAPPEN VOLGEN DE GROEPEN DE MAATREGELEN M.B.T. CONTACT MET ANDEREN:

• De bubbel blijft behouden, je laat geen externen toe.
• Wanneer je in contact komt met anderen in de openbare ruimte (bossen, sport/speelterreintjes, stadspleinen, straten,…) hou je voldoende

afstand t.a.v. degene die niet tot de bubbel behoren. Als dat niet mogelijk is, verplaats je de activiteit of dragen de +12-jarigen een
mondmasker.

• Bij verplaatsingen met het openbaar vervoer (en eventueel de privé-bus) worden de veiligheids- en hygiënevoorschriften t.a.v. andere
passagiers en de chauffeur opgevolgd.
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Sportspecifieke maatregelen

• VOORZIE REGELMATIG RUSTPAUZES

• De kans om ziek te worden is kleiner wanneer je meer uitgerust bent.
• De pauzes kunnen opgevangen worden door:

• Een versnapering te organiseren.
• Hand-was-sessie te voorzien.
• Sanitaire stop te voorzien.
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De organisatie van een kamp
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De voorbereiding van een sportkamp

• INDIEN NODIG WORDEN DE DEELNEMERS OPGESPLITST IN BUBBELS VAN MAXIMAAL 50 PERSONEN

• Binnen de bubbel is contact mogelijk.
• Buiten de bubbel wordt contact gemeden.
• Indien een sportkamp moet opgedeeld worden in meerdere bubbels wordt bij voorkeur de opdeling gedaan in -12-jarigen en +12-jarigen.
• Lesgevers en monitoren behoren tot dezelfde bubbel als de deelnemers, een kookploeg of technische dienst kunnen een aparte bubbel

vormen.
• Bij meerdere bubbels zijn er aparte op- en afhaalpunten of werk je met tijdsloten.
• Bij internaatkampen heeft enkel de bubbel toegang tot de slaapaccommodatie; voorzie eventueel extra hulp voor het opmaken van de bedden

van de allerkleinsten.
• Communiceer vooraf zeer duidelijk naar de deelnemers/ouders of er één of meerdere bubbels zullen zijn.
• Afzonderlijke slaapzalen per bubbel zijn een must.
• Indien er andere ruimtes (speel- en eetruimtes, sanitair) door meerdere bubbels gebruikt worden moeten minimaal de contactoppervlaktes

gereinigd worden.

• COMMUNICATIE

• Alle deelnemers en betrokkenen moeten op voorhand weten welke maatregelen er genomen worden.
• Zorg dat de deelnemers en betrokkenen weten of het inschrijvingsgeld al dan niet zal terugbetaald worden wanneer het kamp stopgezet

wordt door een deelnemer met Covid-19 in de bubbel.
• Zorg dat de lesgevers en monitoren weten welke maatregelen er gelden en wat van hen verwacht wordt.

• OM TE VOORKOMEN DAT DEELNEMERS MET KOORTS DEELNEMEN AAN HET SPORTKAMP, KAN DE TEMPERATUUR GENOMEN WORDEN D.M.V. EEN
VOORHOOFDTHERMOMETER

• Je kan deelnemers met een temperatuur van meer dan 38°C weigeren op het sportkamp.
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Noodprocedure

• STAPPENPLAN

• Eén persoon binnen de bubbel is het aanspreekpunt bij vermoeden van besmetting.
• Deze contactpersoon ontfermt zich over de zieke deelnemer (zorg dat deze persoon voldoende beschermingsmateriaal heeft).
• Zorg dat de ouders weten wat je van hen verwacht wanneer er een besmetting is (bvb.: onmiddellijke stopzetting van het kamp).
• Bekijk welke huisarts in de buurt je kan contacteren wanneer er een vermoeden van besmetting is.
• Bereid de EHBO-kast uit met volgende zaken:

• MUST HAVES: handschoenen, alcoholgel, koortsthermometer (+ ontsmettingsmiddel) en wegwerp mondmaskers.
• AAN TE RADEN: gezichtsbescherming en contactloze thermometer.

• Voorzie een kind- en jongerenvriendelijke quarantaineruimte.
• Interne en externe communicatie:

• Hoe ga je om met vragen vanuit de groep?
• Welke informatie moet je doorgeven aan de gemeente van de kampplaats?
• Hoe communiceer je met de ouders?
• Hoe communiceer je met de overkoepelende organisatie (federatie)?
• Weet dat je altijd terecht kan bij de kamppermanentie van de organisatie (federatie).
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Tijdens het sportkamp
• ONTHAAL VAN DE DEELNEMERS

• Probeer de aankomst van de deelnemers te spreiden door ze in verschillende tijdsloten te laten toekomen.
• Je kan de lesgevers en monitoren zich laten verkleden zodat de deelnemers zich sneller op hun gemak voelen.

• AANWEZIGHEIDSREGISTERS, MEDISCHE FICHES EN CONTACTTRACING

• Het is belangrijk om per bubbel een aanwezigheidsregister en contactenlogboek bij te houden.
• Zie bijlage voor een voorbeeld van een contactenlogboek.

• CONTACTBUBBELS

• Het is cruciaal dat de bubbels tijdens het kamp niet met elkaar in contact komen!
• Zorg voor vaste lesgevers per bubbel, als er overleg nodig is, moeten voorzorgsmaatregelen genomen worden (afstand bewaren en

mondmaskers gebruiken).

• SPORTACTIVITEITEN, NEVENACTITIVITEITEN EN AVONDACTIVITEITEN

• Zet maximaal in op het gebruik van overdekte en niet-overdekte buitenruimtes.
• Vermijd intens fysiek contact bij neven- en avondactiviteiten.
• Probeer zoveel op de locatie van de kampplaats te blijven.
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Tijdens het sportkamp

• SHOWMOMENT

• Showmomenten op het einde van het kamp zijn kunnen georganiseerd worden, mits het naleven van enkele maatregelen:
• Maximum 2 personen per deelnemer (zeker geen familie-uitstap!); 
• Elke persoon boven de 12 jaar draagt een mondmasker;
• De kampplaats voorziet ontsmettende handgel bij aankomst;
• Indien mogelijk éénrichtingsverkeer van en naar de parking;
• Ouders (publiek) krijgen enkel toegang tot de piste en eventueel cafetaria, het is niet de bedoeling dat ouders door de stallen lopen;
• De deelnemers blijven tot het toonmoment in hun bubbel en hebben geen contact met de ouders.

• EINDE VAN HET SPORTKAMP

• Indien er geen showmoment voorzien wordt, zorg er dan voor dat de deelnemers gespreid worden opgehaald door ook hier verschillende
tijdsloten te voorzien.
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Noodprocedure bij zieke deelnemer tijdens sportkamp

• DEELNEMER IS ZIEK ZONDER RESPIRATOIRE PROBLEMEN (keelpijn, hoest, neusloop)

• De huisarts wordt ingeschakeld (huisarts van de deelnemer of verantwoordelijk arts voor de kampplaats).
• Als de deelnemer duidelijk ziek is (niet in staat om verder deel te nemen aan het sportkamp), worden de ouders verwittigd en gaat het kind

naar huis.

• DEELNEMER IS ZIEK MET RESPIRATOIRE PROBLEMEN (keelpijn, hoest, neusloop)

• De deelnemer wordt onmiddellijk afgezonderd.
• De ouders moeten de deelnemer onmiddellijk ophalen en binnen de 24 uur een dokter raadplegen om een Covid-test af te nemen.
• De bubbel waar de deelnemer toe behoort, mag de locatie niet meer verlaten.
• Na twee dagen heeft men normaal de uitslag van de Covid-test:

• Test negatief: de zieke deelnemer blijft thuis, maar het sportkamp kan gewoon verder gaan.
• Test positief: het kamp wordt stopgezet voor alle deelnemers en lesgevers die tot dezelfde bubbel behoren dan de zieke deelnemer.

Iedereen laat bij thuiskomst een Covid-test afnemen. De zieke deelnemer start de vastgelegde termijn van thuisisolatie, de andere
deelnemers en lesgevers blijven in thuisisolatie totdat ze uitsluitsel hebben over de afgenomen test.
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Noodprocedure bij zieke deelnemer na het sportkamp

• DEELNEMER WORDT ZIEK BINNEN DE 7 DAGEN NA HET SPORTKAMP

• Indien het gaat om Covid-19 dienen zowel de kampplaats als Paardensport Vlaanderen ingelicht te worden.
• Paardensport Vlaanderen verwittigt alle betrokkenen uit de bubbel.

• BEWAAR HET CONTACTENLOGBOEK EN HET AANWEZIGHEIDSREGISTER TOT EEN MAAND NA HET KAMP

• Zorg dat je kan doorgeven met wie de zieke deelnemer in contact geweest is.

• ZORG DAT DE ACCOMMODATIE (NET ZOALS ANDERS) GEREINIGD WORDT EN KLAAR IS VOOR EEN VOLGEND SPORTKAMP
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En om niet te vergeten

Veilig en verantwoord
Haalbaar en doenbaar
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Veiligheid

• ALGEMEEN:

• COVID-19 legt een enorme druk op onze ziekenhuizen. Laat ons
veiligheid absoluut voorop stellen zodat we hospitalen niet nog
zwaarder gaan belasten.

• VOORZICHTIGHEID:

• Veel paarden hebben een langere rustperiode achter de rug en hebben
misschien zelfs extra energie opgedaan.

• Bouw de conditie van de paarden verantwoord op!
• De eerste keren voor het rijden met een paard kan een extra

longeersessie helpen om conditie op te bouwen enerzijds en overtollige
energie kwijt te spelen anderzijds.

• DRAAG JE HELM:

• Meer dan ooit roepen we op om op een veilige manier paard te rijden.
Draag dus altijd je veiligheidshelm en aangepast schoeisel bij het
paardrijden. Dat is de basis van de veiligheid!
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Lidmaatschap en verzekering

• ALGEMEEN:

• Neem je terug de draad op, bekijk dan zeker bij jouw erkende club of je
lidmaatschap bij Paardensport Vlaanderen reeds in orde is.

• BASISVERZEKERING:

• In je lidmaatschap zit een basisverzekering voor burgerlijke
aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen.

• Deze basisverzekering is geldig tijdens alle clubactiviteiten

• INDIVIDUELE UITBREIDING OP JE VERZEKERING “I”: (+ 15 euro)

• Wanneer je paardensport beoefent, niet in clubverband, is deze
verzekering noodzakelijk.

• TARIEVEN EN INLICHTINGEN

• Jouw club zal je alle informatie geven over het basislidmaatschap van
Paardensport Vlaanderen.

• Van zodra je lidmaatschap bij de club betaald is, ben je ook verzekerd !



Caterpillar: Confidential Green

Pictogrammen

Veilig en verantwoord
Haalbaar en doenbaar
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