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RICHTLIJNEN BINNENSPORTEN PER 31 AUGUSTUS A.S.
Op 31 augustus a.s. gaan we starten met ons nieuwe sportseizoen. Wij hopen jullie gezond en
uitgerust terug te zien voor de lessen! Onze docenten staan klaar om met veel enthousiasme
het startschot te geven.
Maar het virus is nog steeds onder ons en dat betekent dat we ons moeten blijven houden aan
de voorgeschreven regels.
In het belang van ieders gezondheid hebben wij vanaf 1 september a.s de volgende regels
ingesteld:
●

De kinderen mogen weer samen trainen en omkleden in de kleedkamers. Omdat we over
een relatief kleine entree beschikken verzoeken wij de ouders ze bij de deur af te zetten.
De 1,50m afstand voor volwassenen is moeilijk te handhaven. De kinderen trekken hun
budopak weer aan in de kleedkamers. Zij worden door onze medewerk(st)ers geholpen
met aan- en uitkleden. Dus geen budopak meer thuis aantrekken.

●

Toiletbezoek moet worden gemeld aan de medewerk(st)ers , zij zullen de jongere jeugd
begeleiden en toezien op het handen wassen. Er zijn op verschillende plekken extra
handgel en papier aanwezig.

●

Na de les gaan de kinderen vanuit de kleedkamers direct naar de uitgang. Hun ouders
wachten zoveel mogelijk buiten als het weer het toelaat. Is dat niet het geval moet men in
de entree blijven wachten en geldt de 1,5m regeling. Ouders komen dus niet in de hal
waar de dojo zich bevindt of in de kleedkamers!

●

De volwassen sporters dienen 1,50m afstand te houden bij binnenkomst en tijdens het
sporten.

●

Indien u of één van uw gezinsleden uit een oranje/rood gebied naar huis is teruggekeerd,
dient u 2 weken thuis te blijven!

Wij vragen aan u allen uw medewerking om dit proces zo goed mogelijk te laten verlopen! Bij
voorbaat dank voor uw begrip.
Dino Daussy jr.
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