
Coronamaatregelen

Gymnastiekvereniging Hercules 

 

Er zijn GEEN kleedkamers, douches en toiletten beschikbaar. Ook niet voor nood. 
Wanneer je ziek bent of je niet fit voelt (hoesten, niezen, verkouden, koorts), kom je NIET naar de
training. 
Je komt maximaal 5 minuten voor de training naar het terrein en je vertrekt binnen 5 minuten na de
training. 
Vóór de training wast iedereen thuis zijn/haar handen minimaal 20 seconden met zeep. Er is een
beperkte hoeveelheid desinfectie beschikbaar op onze locatie en dit zal voornamelijk voor de trainers
beschikbaar zijn en om de materialen te reinigen. 
De kleding dient warm genoeg en geschikt te zijn voor buitensport en sportschoenen zijn gewenst. 

Kinderen die gebracht en gehaald worden graag afzetten en oppikken op het parkeerterrein. Ouders
mogen niet voorbij het muurtje van het schoolplein komen! 
Het is niet toegestaan om zich rond of naast het trainingsterrein te bevinden. 
Bespreek vooraf met je kind(eren) dit bericht en bereid je samen op de training voor. 
Deelname aan de lessen is (gedeeltelijk) voor eigen risico, natuurlijk zijn we verzekerd maar
hulpverlening op minder dan 1,5 meter is lastig en moeilijk uitvoerbaar. 
Breng de trainers op de hoogte wanneer er onduidelijkheden zijn en/of bijzondere situaties ontstaan. 

Beste jeugdleden en ouders, 

De lessen gaan weer starten vanaf maandag 1 maart 2021! We zien het zitten om de lessen weer buiten
te verzorgen en net als in het voorjaar zullen deze op het schoolplein/achterplein van de Boarne in
Aldeboarn en de Brede School in Akkrum zijn. 

De lessen zullen korter zijn. Alle groepen gymmen een half uur. De lessen kunnen later altijd nog worden
uitgebreid. Ook zijn de tijden wat anders dan normaal. Maar het belangrijkste is dat de jeugd weer de
gelegenheid krijgt om lekker te bewegen en elkaar te ontmoeten. Het sociale aspect staat momenteel
voorop. Tussen de lessen door houden we 15 minuten ruimte om te wisselen en eventueel materiaal te
desinfecteren. Op deze manier spreiden we de contacten tussen de kinderen van verschillende groepen

Bij slechte weersomstandigheden gaan de lessen niet door dit zal dan op de lesdag rond elf uur op
Facebook kenbaar gemaakt worden. 

We vragen de ouders alle regels zoals hieronder thuis met de kinderen te bespreken:

Voor de ouders: 

Wij zullen er op toezien dat iedereen deze punten naleeft. Helaas kunnen we geen uitzonderingen maken
en hopen we dat iedereen veel plezier aan de buitenlessen zal beleven. Wij hopen alle leden hiermee te
voorzien in hun behoeftes. 

Sportieve groeten, bestuur en trainers G.V. Hercules


