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Hey gymnast (en ouder), 

 

Het nieuwe turnjaar komt nu wel héél dichtbij! Nog enkele nachtjes slapen en de lessen kunnen 

eindelijk weer van start! Hieronder krijgen jullie meer uitleg over hoe die start er zal uitzien. Lees het 

aandachtig, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Heb je vragen? Laat het gerust weten! 

Inschrijvingen 

Allereerst vragen we nog eens nadrukkelijk om in te schrijven. Dit betekent zowel het 

inschrijvingsformulier invullen als het lidgeld betalen. Tot op heden heeft slechts 25% van de 

ingeschreven leden betaald… Dat maakt het voor ons heel moeilijk om het jaar te starten. Leden die 

nog eerst twee lesjes willen proeven van het turnen, mogen dat uiteraard doen. Maar voor de zekere 

leden vragen we met aandrang om het lidgeld a.s.a.p. te betalen. Alvast bedankt! 

De link naar het inschrijvingsformulier vinden jullie hier: https://forms.gle/Kb391i9YJA2AQXBZ9  

Daar vindt u ook alle info i.v.m. betalingen terug.  

Covid-19 

We kunnen er niet om heen, ook wij zullen impact ondervinden door de maatregelen in kader van 

het Covid-19 virus. Daarvoor volgen we, net zoals bij het turnkamp, de protocollen van de Gymfed. 

Alle info daarover vinden jullie op hun website: https://www.gymfed.be/nieuws/heropstart-

sportsector-in-kleurencodes. Op dit moment starten we in Code Geel! 

Daarnaast zijn er nog een aantal andere maatregelen die we in acht moeten nemen. Deze zijn 

afhankelijk van zaal tot zaal. Hieronder proberen we een zo goed mogelijk overzicht te geven. 

Sommige maatregelen zijn strengen dan de voorgestelde protocollen. Dit doen we omdat ze volgens 

ons geen extra belasting vormen en om alvast te testen hoe we ze in de praktijk kunnen omzetten.  

De maatregelen kunnen doorheen het jaar wijzigen. Uiteraard houden we jullie dan op de hoogte! 

Algemene maatregelen 

 Indien je symptomen van Corona vertoont, kom je niet turnen. 

 Leden komen in sportkledij aan. 

 Kleedruimtes kunnen gebruikt worden als vestiaire. Omkleden kan er niet.  

 Houd voldoende afstand, +12j draagt een mondmasker bij afzetten en ophalen. 

 Leden en leiding wachten in afzetzone tot zaal vrij is. 

 Ouders betreden sporthal/gebouw niet. 

 Je bent ten laatste 5min voor de start van je training aanwezig. 

 Bij 2 opeenvolgende groepen is er geen contact tussen beide groepen.  

 Trainers dragen een mondmasker en ontsmetten de toestellen.  

 Gelieve de circulatie zoals weergegeven op bijgevoegd plannetje te respecteren.  

We maken er graag samen met jullie een fantastisch jaar van! 
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