
Hoe leef je de corona-maatregelen na met de organisatie van Toch Licht! ?  

Catechesewerkingen hebben een eigen protocol vanuit bisdom Hasselt. In samenwerking met het bisdom 

zijn onderstaande mogelijkheden uitgeschreven voor catechesewerkingen die Toch Licht! organiseren.  

Optie A:  

 Bubbels van max. 50 personen in code geel  

 Of max. 20 personen in code oranje voor de binnen-activiteit  

>> als de activiteit voor een deel binnen doorgaat, is ook de buitenbubbel gelimiteerd tot 20. 

 

 Voor -12: je doet de gehele activiteit in bubbels van maximum 50 deelnemers, dit zijn 

vormelingen/plussers en enkele begeleiders, catechisten/begeleiders samengeteld.  

o Je kan dus geen externen (ouders, broers, zussen of vrienden) uitnodigen. 

o De vormelingen hoeven geen social distance te bewaren ten opzichte van elkaar of 

mondmaskers te dragen.  

o De catechisten houden àltijd anderhalve meter afstand en dragen een mondmasker indien 

ze dit niet kunnen garanderen 

 Zodra er minstens één +12-jarige vormeling is: alle vormelingen en begeleiders houden ten allen 

tijde 1.5m afstand van elkaar én dragen ten alle tijde een mondmasker.   

 Voor activiteiten op het openbaar domein raadt het bisdom aan vooraf steeds toestemming te 

vragen aan de gemeente. Je stuurt dus best een mailtje naar de jeugddienst van je gemeente. 

o  Dit is geen ‘evenement’, dus je hoeft de CERM niet in te vullen.  

 

Optie B:  

 een buiten evenement van max. 400 p. in code geel en in code oranje  

 een binnen evenement van max 200 p. in code geel en in code oranje 

 

 Je doet bijvoorbeeld de spelactiviteit in de catechese-bubbel volgens de geldende richtlijnen en 

nodigt ouders uit om mee te stappen. Zo kan je ouders en broers en zussen… mee uitnodigen.  

o Je kan ze ook uitnodigen voor de viering, afhankelijk van de capaciteit van de kerk en met 

in code geel een uiterst maximum van 200 personen.  

 Iedereen moet de social distance handhaven en draagt verplicht een mondmasker.  

 De tocht is uitdrukkelijk een evenement, je dient een evenementenaanvraag in bij je gemeente en 

vult de CERM, het Covid Event Risk Model in. Zie het draaiboek van ‘ik organiseer’ op 

www.watmetcorona.ijd.be en bekijk zeker ook het draaiboek. Dit vraagt wel wat extra organisatie.  

o Je activiteit vooraf in de bubbel vereist geen gemeentelijke aanvraag, enkel de tocht 

waarop je externen uitnodigt.  

 

 CERM? 

o Het Covid Event Risk Model  

o Hoe vul je de eventscan van CERM in?  

http://www.watmetcorona.ijd.be/
https://ikorganiseer.be/toolbox/draaiboekcoronaprooforganiseren/


 Surf via www.ikorganiseer.be of ga rechtstreeks naar 

www.covideventriskmodel.be en klik op ‘maak een eventscan’ 

 Je kan onze Voorbeeld eventscan Toch Licht! gebruiken. We vulden de scan enkel 

in voor het deel op het openbaar terrein, dat we als losstaand zien van de 

catechese- of plussersactiviteit die in de kerk plaatsvindt. Vul de scan in met jullie 

eigen gegevens.  

 Bij twijfels, kijk op www.watmetcorona.ijd.be of kijk rechtstreeks in het draaiboek 

van ikorganiseer.be, dat goedgekeurd werd door de overheid.  

o Vragen die je jezelf moet stellen voor het invullen: 

 Is er sanitair ter beschikking? Gebruiken mensen deurklinken?  

Zorg dan dat deze volgens de regels regelmatig ontsmet worden.  

 Werk je puur op uitnodiging? Dan nog zorg je best dat er iemand verantwoordelijk 

is om eventueel externen weg te houden van jullie groep. (zie 17) 

 Kan je werken met inschrijvingen, via mail, bijvoorbeeld? 

 In veel kerken is er alcoholgel ter beschikking, neem contact op met je kerkfabriek 

om deze te kunnen gebruiken.  

 Indien je drank of voeding aangeboden wordt, veranderen er heel wat regels.  

 In de meeste kerken hangt signalisatie omtrent mondmaskers en gebruik van 

alcoholgel, waar je naar kan verwijzen.  

o Je kan de CERM verschillende keren invullen en er een pdf uittrekken.  

 

http://www.ikorganiseer.be/
http://www.covideventriskmodel.be/
https://ikorganiseer.be/toolbox/draaiboekcoronaprooforganiseren/

