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Beste leden, ouders,
Na de vakantie starten alle lessen weer in de gymzalen en turnhal. Wij, als vereniging zijn er klaar
voor en hebben er zin in! Jullie ook?
Vanwege Covid-19 hebben we een aantal regels opgesteld, waaraan we ons allemaal dienen te
houden, om zo voor een veilig sportklimaat te zorgen en te werken volgens de regels van het RIVM.
 Om te veel contact met halende en brengende ouders te voorkomen in de turnhal, wordt er voorlopig
gebruik gemaakt van twee in- en uitgangen. Sporters die gebruik maken van de achterste gymzaal,
(zaal 1) maken voorlopig gebruik van de in/uitgang aan de linkerkant van het gebouw. Sporters die
gebruik maken van de voorste gymzaal, (gymzaal 2) nemen de gebruikelijke weg. (zie plattegrond)
Ouders lopen NIET mee naar de kleedkamer en blijven weg uit de gangen en de gymzaal.
Uitzondering voor ouder/kind gym, kleuters en hele jonge kinderen t/m 6 jaar. Deze ouders houden
voldoende afstand tot andere ouders en andere kinderen.
Ouders wachten buiten op hun kinderen.
Voor de gymzaal aan de Norenberg geldt ook: geen ouders in de zaal, mits hier afspraken over zijn
gemaakt met de trainer.
Ouders van nieuwe kinderen in overleg met de trainer.
 Kinderen komen in sportkleding naar de zaal, zodat ze alleen de schoenen en jas uit hoeven te
doen. De kleedkamers mogen verder niet gebruikt worden. (toiletten wel).
 ALLE recreatielessen eindigen 5 minuten vroeger om zoveel mogelijk contact met andere
groepen te vermijden. Zorg er daarom voor dat u op tijd uw kind komt ophalen en respecteer de
begintijden. Kom niet te vroeg, maar zeker ook niet te laat. Indien nodig zal er een hulpleiding
aanwezig zijn in de gang om uw jonge kind te begeleiden naar de gymzaal en terug.
 Er is in elke gymzaal voldoende desinfectiemiddel aanwezig.
 Is uw kind verkouden of ziek, dan wordt van u verwacht dat u zelf de verantwoordelijkheid neemt om
uw kind thuis te houden volgens de landelijke richtlijnen van het RIVM.
 Dit geldt ook voor onze trainers. Verkouden trainers mogen de zaal niet in. Dit kan problemen
veroorzaken met lesvervanging, omdat trainers vanwege deze regel sneller afwezig kunnen zijn. Wij
verwachten van u dat u hier begrip voor heeft, het gaat tenslotte om de gezondheid van uw kind en
onze trainers. Mocht dit het geval zijn dan ontvangt u hierover bericht via mail. (let ook op de
spambox).
 Kantine: de kantine zal open zijn, maar ook hier zal 1.5 meter afstand gehouden moeten worden.
Hier geldt net als in de horeca een registratieplicht.
 Heeft u vragen aan uw trainer dan kunt u het mailadres vinden op onze website gvvoorwaarts.nl
onder het kopje trainers. Voor andere Corona gerelateerde vragen kunt u mailen naar
patty@gvvoorwaarts.nl
Namens het bestuur een heel fijn turnseizoen!

