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STRIKTE VOORWAARDEN CORONA 
 
Vanaf 27 mei is het opnieuw mogelijk om te komen duiken in clubverband op het Provinciaal 
Recreatiedomein Zilvermeer. Dit onder strikte voorwaarden. Deze voorwaarden zijn opgemaakt 
op basis van de heersende coronamaatregelen. We rekenen erop dat iedereen die komt duiken 
deze voorwaarden respecteert en naleeft.  
Voorwaarden 
 
Voorwaarden duiken in clubverband op Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer: 
 
Deze voorwaarden zijn opgemaakt op basis van de heersende coronamaatregelen. 
 
 
 

Ø Er moet een verantwoordelijke aanwezig zijn om de groep duikers 
te begeleiden. 

Ø De groep mag niet groter zijn dan 20 personen.  
Ø Publiek is niet toegestaan, m.a.w. enkel trainers en sporters krijgen toegang 

tot het domein. 
Ø De verantwoordelijke staat in voor het naleven van de voorwaarden voor 

zijn volledige groep. 
Hij is verantwoordelijk voor het opvolgen van de richtlijnen gegeven door de 
medewerkers van Zilvermeer, voor de gehele groep. 

Ø De 1,5 meter afstand moet gewaarborgd blijven, dit zowel bij het 
verzamelen van de groep als tijdens de trainingen. 

Ø Er kan geen kleedkamer gebruikt worden, hierdoor kan er ook niet 
gedoucht worden. Ook omkleden is niet mogelijk.  
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Ø Het gebruik van buitentoiletten en buitentoiletten, maar dit moet tot het 

minimum beperkt worden. Het ontsmetten van de handen voor en na het 
gebruik van de toiletten is verplicht. 

Ø Iedereen die ziek is of tekenen van ziekte heeft, wordt naar huis gestuurd.  
Ø Handen zijn gewassen en ontsmet voor het duiken start, de 

clubverantwoordelijke voorziet ontsmettingsmiddel voor duikers die dit 
zelf niet bijhebben. 

Ø Je komt tijdig in groep aan op de accommodatie en vertrek op het 
afgesproken eind-uur. Laatkomers worden niet meer toegelaten. 

Ø Bij het niet akkoord gaan bij één of meerdere van de voorwaarden, zal 
de reservatieaanvraag geweigerd worden. 

Ø Verplaatsing met de wagen is steeds individueel of met 
inwonende gezinsleden. 

Ø Duikers mogen enkel aangetroffen worden op de route tussen daginkom en 
duikcentrum en in het water volgens de geldende richtlijnen/ toegelaten zones 
in het water, maar NIET aan de oevers of elders op het domein. Overtreders 
worden verder uitgesloten tot het domein incl. camping! 


