
 

JONG EN VRIJ AARTSELAAR 

 

 

Beste allemaal,                                                                                                                                                    augustus 2020 

 

Na een zeer moeilijke periode voor iedereen zijn wij heel blij dat we dit turnseizoen 2020-2021 toch mogen starten !  

We volgen de richtlijnen van de overheid:  

- kinderen onder de 12 jaar kunnen sporten in groep tot max. 50 personen 

- jongeren vanaf 12 jaar kunnen sporten in groepjes van max. 10 personen (steeds dezelfde) in een 

afgescheiden ruimte van 100 m² (geen probleem, onze zaal is groot genoeg om twee groepen van 10 

personen samen te laten sporten) 

Natuurlijk moeten wij allemaal ons steentje bijdragen om dit in veilige omstandigheden te laten verlopen, daarom 

maken we graag enkele nieuwe afspraken met jullie. 

• Al de kinderen moeten in sportkledij naar de turnzaal komen (om drukte te voorkomen in de kleine 

kleedkamer). Hetzelfde voor de rope skipping,  de kinderen komen in sportkledij naar de spiegelzaal in de 

sporthal. Ook de dance adults komen in sportkledij naar de spiegelzaal 

• Handen ontsmetten bij het binnenkomen van de zaal 

• Registratieformulier moet ingevuld worden (naam en telefoonnummer) 

• De lessen zullen 5 minuten eerder stoppen, zodat de leiding de toestellen / touwen kan proper maken. Ook 

omdat er op die manier minder grote groepen ouders samen staan.  

• Er kunnen geen ouders in de inkomhal van de turnzaal staan, enkel  “één per één”  om een inschrijving te 

regelen, voorzie uzelf van een mondmasker 

• Voor inschrijvingen voor de rope skipping kan u terecht in de cafetaria van de sporthal, een bestuurslid 

 van Jong & vrij zal u daar verder helpen, voorzie uzelf van een mondmasker 

• Leden vanaf 12 jaar zullen in “bubbels van 10” sporten 

• De ramen van de zaal zullen zo veel mogelijk geopend worden om een goed geventileerde zaal te hebben, in 

de spiegelzaal kan men de deur open zetten 

• Geef een omslag of plastic zakje mee met uw kind, voorzien van naam, om haar/zijn mondmasker in op te 

bergen tijdens de les 

• Kijk ook op  www.jongenvrij.be  om informatie te vinden 

We hopen jullie zo voldoende te hebben geïnformeerd en maken er samen een spetterend nieuw seizoen van !! 

 

Sportieve groetjes, 

Het bestuur van Jong en Vrij 
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