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1. De trainingen vinden binnen plaats in de desbetreffende gymzaal. VITA 2000 maakt gebruik 
van de gymzaal van de Waldheim, gymzaal de Spoorslag en gymzaal de Driesprong.  
 

2. De kleedkamers zijn gesloten. Het toilet is toegankelijk. De kleedkamer mag alleen betreden 
worden indien dit de enige toegang is naar de zaal en als hier het toilet zich bevindt.  
Wij willen vragen je kind zoveel mogelijk thuis te laten omkleden en naar het toilet te laten 
gaan zodat er enkel wat spullen neergelegd hoeven te worden langs de kant van de gymzaal 
en toiletbezoek geminimaliseerd kan worden.  
 

3. Tijdens de training hoeven kinderen t/m 17 jaar geen 1,5 meter afstand te houden.  
 

4. Iedereen boven de 17 jaar (leden, trainers en ouders / begeleiders van peuters van nijntje 
gym) dient onderling 1,5 meter afstand te houden. Trainers mogen kinderen fysiek helpen 
mits noodzakelijk voor (veilige) beoefening / begeleiding van de sport.  
 

5. Toeschouwers, publiek en ouders zijn niet toegestaan bij sportactiviteiten. Het heeft dan 
ook de voorkeur dat ouders de zaal, maar ook het gebouw zelf niet betreden (m.u.v. nijntje 
gym waarbij begeleiding door een ouder juist gewenst is) 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.  

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

desinfectiemiddelen om de handen te kunnen reinigen.  
 

7. Een kind of trainer moet thuis blijven als diegene symptomen vertoont zoals koorts, 
verkoudheid of hoesten, of als iemand uit het gezin die symptomen vertoont. 
 

8. Het volgen van een proefles is alleen met aanmelding mogelijk en ook hier geldt dat er 
helaas voor ouders geen gelegenheid is om te blijven kijken.  
 
 
 

 

 


