
      

             

Beste leden/ ouders/verzorgers, 

 

Vanaf maandag 24 augustus gaan onze lessen weer van start. Na onze succesvolle buitenlessen mogen we nu weer 

gebruikmaken van de binnen accommodaties. Maar ook nu moeten we ons houden aan de landelijke maar ook 

gemeentelijke richtlijnen. Om ook binnen te kunnen blijven sporten is het belangrijk dat we ons allemaal aan de regels 

gaan houden. We zullen als vereniging hier ook streng op toezien. Mochten situaties veranderen zullen we dit via de site 

https://www.turnverenigingsomeren.nl en facebook communiceren.  

Voor vragen kunt u terecht bij Ingrid van der Lubbe 06-23526303 of ingrid@turnverenigingsomeren.nl  

 

Algemene richtlijnen 

- Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop 

- Volg altijd de aanwijzingen van de leiding op 

- Heb je klachten dan thuisblijven. Krijg je tijdens het sporten klachten word je verzocht meteen naar huis te 

gaan.  

- Zorg dat je op het juiste tijdstip bij de zaal bent en na het sproten meteen vertrekt.  

- Hoesten en nies in de elle boog of de mouw van je kleding (hoest /nies niet in de hand) 

- Houd 1,5 meter afstand met personen van 18 jaar en ouder  

- Tijdens het sporten hoeft geen 1,5 meter afstand gehouden te worden, maar wel tijdens rustmomenten, voor en 

na de sportactiviteit en tijdens de warming up 

- Vermijd drukte 

- Was vaak je handen met water en zeep. Juist voor en na bezoek sportlocatie 

- Schud geen handen 

- Ouders kunnen niet in de zaal wachten 

- Kom in sportkleding naar de locatie 

- Landelijke richtlijnen kunt u hier vinden https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/06/24/per-1-juli-

15-meter-blijft-norm 

- Richtlijnen  specifiek voor sport kunt u hier vinden https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-

covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport 

- Laat weten wanneer bij een sporter Corona wordt vastgesteld bij Ingrid van der Lubbe  

- Zorg dat u op tijd, maar ook niet te vroeg, aanwezig bent om uw kind te brengen en weer op te halen. 

We moeten i.v.m. de wisselingen stikt de tijd aanhouden. Zorg buiten voor een onderlinge afstand van 

minimaal 1,5 meter. We stoppen 5 minuten voor de tijd om de wisseling goed te coördineren 

- Kinderen worden bij de ingang van de gymzaal opgevangen door de leiding 10 minuten voor aanvang van de 

les. Ouders kunnen niet mee naar binnen (breng uw kind hiervan op de hoogte) 

- Kinderen worden door leiding naar buiten gebracht na afloop van de les. Kinderen kunnen binnen niet worden 

opgehaald (breng uw kind hiervan op de hoogte)  

- Bij het ouder-kind gymmen mag maar 1 ouder per kind mee naar binnen. Ouder en leiding maar ook ouders 

onderling zullen 1,5 meter afstand van elkaar moeten bewaren 

- Zorg ervoor dat je zo min mogelijk moet omkleden. Bijvoorbeeld alleen een jas aan- en uitdoen en 

gemakkelijk aan en uit te trekken schoenen 

- Wanneer een kind voor de eerste keer komt is het, wanneer dat noodzakelijk is, mogelijk om de eerste les 1 

ouder/verzorger aanwezig te laten zijn tijdens de les. Dit wel in overleg met de leiding i.v.m. het aantal ouders 

in de zaal. Ouders blijven dan wel aan de kant van de zaal 
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