
Baarn, 1 juli 2020 
Aan de ouders en turn(st)ers,  
 
Goed nieuws! Er mag weer binnen gesport gaan worden. Omdat wij hier lang op gewacht hebben willen wij 
met het binnen sporten niet wachten tot september. Om die reden, en omdat er een hele tijd niet of enkel 
aangepast getraind kon worden, hebben wij voor de komende periode een zomerrooster opgesteld. Deze wijkt 
in sommige gevallen af van het reguliere lesrooster zoals u van ons gewend was voor COVID-19 en in sommige 
gevallen ook van het buitensportrooster dat u daarna weer van ons gewend was. Dit heeft te maken met de 
beschikbaarheid van onze trainers in de zomerperiode. Wij zijn desondanks wel blij dat de gelegenheid tot het 
aanbieden van training er is!  
 

Binnensportrooster 
 

 Recreatie meisjes  Onder leiding van Mariëlle van Maurik en Lauren Hollander  
Voor de recreatie meisjes ziet het binnensportrooster er in week 28 t/m 31 (maandag 6 juli tot en met zaterdag 
1 augustus) als volgt uit: 
 
Donderdag   9, 16, 23 en 30 juli  
17.00 – 17.45 uur  meisjes geboren in 2015 t/m 2012 
18.00 – 18.45 uur  meisjes geboren in 2011 t/m 2010 
19.00 – 19.45 uur  meisjes geboren in 2009 t/m 2008 
20.00 – 20.45 uur meisjes geboren in 2007 of eerder  
 
Let op! Ten opzichte van het buitensportrooster is enkel de dag veranderd. De lestijd is daarin hetzelfde 
gebleven. Emma de Jong en Scarlet Grootveld zullen naar beschikbaarheid trainingen bijwonen.  
 

 Selectie meisjes   Onder leiding van Mariëlle van Maurik en Lauren Hollander 
   

Voor de selectie meisjes ziet het binnensportrooster er in week 28 t/m 31 (maandag 6 juli tot en met zaterdag 
1 augustus) als volgt uit: 
 
Maandag  6, 13, 20 en 27 juli  
15.30 – 17.30 uur  Jongere selectie  Pre-Instap t/m Jeugd 1   2013 t/m 2008  
17.45 – 19.45 uur  Oudere selectie  Jeugd 2 t/m Senior  2007 en ouder  
 
Zaterdag   11, 18, 25 juli en 1 augustus  
09.00 – 11.00 uur Jongere selectie   Pre-Instap t/m Jeugd 1   2013 t/m 2008  
11.15 – 13.15 uur  Oudere selectie   Jeugd 2 t/m Senior  2007 en ouder 
 
Let op! Ten opzichte van het buitensportrooster is de woensdag naar de maandag verschoven met daarin een 
verandering in tijd. Voor de oudere selectie duren daarbij de binnen trainingen weer twee uur in plaats van 
anderhalf (zoals buiten).  
 

 Jongens recreatie en selectie  Onder leiding van Naära Troost    
Voor de jongensafdeling ziet het binnensportrooster er in week 29 t/m 31 (maandag 13 juli tot en met zaterdag 
1 augustus) als volgt uit: 
 
Zaterdag    18, 25 juli en 1 augustus  11 juli seizoen afsluiting op het veld   
10.30 – 11.15 uur  jongens recreatie / selectie  basisschool  
11.30 – 12.30 uur  jongens recreatie / selectie middelbare school  
 

Aanpassingen en aandachtspunten protocol  
Het protocol voor het buitensporten is voor een gedeelte aangepast naar een protocol voor het binnensporten. 
Deze is hieronder toegevoegd en kent enkele aanpassingen en aandachtspunten.  
Wij verzoeken u deze even goed door te lezen.  
 

Zomerstop 
In week 32 t/m 35 (maandag 3 t/m zondag 30 augustus) zal er sprake zijn van een zomerstop waarin er geen 
trainingen plaatsvinden. Vanaf maandag 31 augustus zullen wij de lessen binnen weer volgens ons reguliere 
lesrooster hervatten zoals te vinden op onze website. T.z.t. wordt u hierover nog definitief geïnformeerd.  
 
Wij kijken uit naar een sportieve zomer en hopen jullie in een van de lessen te zien.  
 
Mochten er naar aanleiding van deze brief nog vragen en/of opmerkingen zijn dan vernemen wij deze uiteraard 
graag!  
 
Met sportieve groet,  Bestuur en leiding VITA 2000 Baarn  



 
 
 
 
 
Protocol binnen sporten VITA 2000 i.v.m. coronamaatregelen  
 
 

1. De trainingen vinden binnen plaats in de gymzaal van de Waldheim.  
 

2. Wij willen de kinderen vragen zich thuis om te kleden en een eigen bidon met drinken mee 
te nemen indien gewenst. De kleedkamer is enkel open voor het neerleggen van wat spullen. 
Hier omkleden is daarbij niet de bedoeling.  
 

3. Tijdens de training hoeven kinderen t/m 18 jaar geen 1,5 meter afstand te houden.  
 

4. De leiding mag kinderen t/m 12 jaar fysiek helpen. Bij kinderen van 13 jaar en ouder dient de 
leiding 1,5 meter afstand te houden tenzij noodzakelijk voor (veilige) beoefening / 
begeleiding van de sport. Leiding onderling moeten ook 1,5 meter afstand houden.  
 

5. Tussen de trainingen zit een kwartier, zodat er geen contact tussen de groepen is.  
Kom niet te vroeg en ga na de training gelijk naar huis. 
 

6. Ga thuis voor de training naar de wc. Het toilet is wel toegankelijk.  
 

7. Het heeft onze voorkeur dat ouders de zaal en het gebouw niet betreden en daarbij hun kind 
dus buiten voor de zaal afzetten en ophalen. Hierbij wordt geacht afstand te houden van 
anderen en niet te blijven hangen.  

 
8. Was thuis je handen voordat je naar turnen gaat en doe dit na afloop weer. Er staan 

desinfectiemiddelen om de handen te kunnen reinigen.  
 

9. De materialen zullen na elke training gereinigd worden. 
 

10. Een kind of leiding moet thuis blijven als diegene symptomen vertoont van koorts, 
verkoudheid of hoesten, of als iemand uit het gezin die symptomen vertoont. 


