
 

CORONAMAATREGELEN VANAF 1/2/2021 

 

Beste leden en ouders 

Vanaf 1 februari 2021 gaan er nieuwe maatregelen in.  Dit betekent dat er bij Gymna ook een aantal 

aanpassingen moeten gebeuren. We proberen alles hier zo duidelijk mogelijk neer te schrijven, lees 

het aandachtig.  

 

Eén van de nieuwe maatregelen is dat kinderen en jongeren 1 hobby moeten kiezen. We rekenen er 

op dat iedereen deze maatregel volgt.  

 

We hebben een heel korte enquête gemaakt om zicht te krijgen op wie we mogen verwachten van 

de - en + 13 jarigen en of we aanpassingen moeten doen aan de groepsindeling. Graag snel invullen 

en voor elk kind afzonderlijk.  

De link: https://forms.gle/6kJvvYjPX2WYqCSy8 

Opmerking: acro valt weg bij de keuze omdat al deze gymnasten ook in een andere groep zitten die 

meerdere trainingen per week heeft.   

Aangezien we bij -13 jarigen groepjes moeten maken van max. 10 sporters en de groepjes onderling 

geen contact mogen hebben, moeten er aanpassingen gebeuren vooral bij het binnen – en 

buitengaan van de sportzaal.  

Ouders van de kleuters en basisturnen A-groep krijgen een afzonderlijke mail met daarin de indeling 

van de kleine groepjes. We hangen ook alles uit aan de deur van de sporthal.  

Voor alle groepen vragen we om zoveel mogelijk in turn/danskledij te komen zodat enkel de jas en 

schoenen moeten uitgedaan worden. Voorzie altijd een trui aangezien er extra zal verlucht worden.  

 

Enkele uren zijn aangepast om contact tussen groepen te vermijden. We vragen dan ook om 

kinderen stipt op te halen en max. 5 min. vooraf de zaal binnen te komen.  

 

We lijsten alles hieronder op per dag. 

- Maandag: 
o 18u tot 20u: Recrea+ tumbling en recrea+ trampoline (°2008 of later) 

 inkom en vertrek via de benedenzaal 
 jas uit en wachten op de aangeduide plaats 

o 18u tot 20u: competitie I-niveau 
 inkom en vertrek via de bovenzaal  
 jas uit en wachten op de aangeduide plaats 

- Dinsdag:  
o 18u30 tot 19u30: G-gym (°2008 of later) 

 inkom en vertrek via de bovenzaal 
 onmiddellijk bij de trainers gaan 

o 18u30 tot 19u30: dans 1 
 inkom en vertrek via de benedenzaal 
 onmiddellijk bij de trainer gaan 



 
- Woensdag: 

o 16u tot 17u: kleuters 
 inkom en vertrek via de benedenzaal 
 jas uit en wachten op de aangeduide plaats (volgens kleur, lijst wordt 

gemaild) 
o 17u30 tot 18u30: dans 3 (5de – 6de lj) 

 inkom en vertrek via de benedenzaal 
 onmiddellijk bij de trainer gaan  

o 18u tot 20u10: competitie B en C-niveau (°2008 of later) 
 inkom en vertrek via de bovenzaal  
 jas uit en wachten op de aangeduide plaats 

Gewijzigde uren 
o 16u tot 17u45: testgroep en I-niveau 

 inkom en vertrek via de bovenzaal  
 jas uit en wachten op de aangeduide plaats 

o 17u15 tot 18u30: basisturnen 1ste – 3de leerjaar 
 inkom en vertrek via de benedenzaal 
 jas uit en wachten op de aangeduide plaats (lijst wordt gemaild) 

o 18u45 tot 20u10: basisturnen vanaf 4de lj (°2008 of later) 
 inkom en vertrek via de benedenzaal 
 jas uit en wachten op de aangeduide plaats 

- Donderdag: 
o 19utot 20u: dans 2 (3de en 4de lj) 

 inkom en vertrek via de bovenzaal  
 jas uit en wachten op de aangeduide plaats 

- Vrijdag:  
o 18u tot 20u: competitie B en C-niveau (°2008 of later) 

 inkom en vertrek via de bovenzaal  
 jas uit en wachten op de aangeduide plaats  

- Zaterdagvoormiddag: 
o 9u30 tot 10u30 kleuters 

 inkom en vertrek via de benedenzaal 
 jas uit en wachten op de aangeduide plaats (volgens kleur, lijst wordt 

gemaild) 
o 10u30 tot 12u30: testgroep en I-niveau 

 inkom en vertrek via de bovenzaal  
 jas uit en wachten op de aangeduide plaats 

Gewijzigde uren 
o 10u45 tot 11u45 kleuters 

 inkom en vertrek via de benedenzaal 
 jas uit en wachten op de aangeduide plaats (volgens kleur, lijst wordt 

gemaild) 
- Zaterdagnamiddag: 

o 17u tot 19u: Recrea+ tumbling en recrea+ trampoline (°2008 of later) 
 inkom en vertrek via de benedenzaal 
 jas uit en wachten op de aangeduide plaats 

o 17u tot 19u: competitie B en C-niveau (°2008 of later) 
 inkom en vertrek via de bovenzaal  
 jas uit en wachten op de aangeduide plaats 

 
 
 



 
- Zondag:  

o 10u30 tot 11u30 dans 4 (enkel °2008) 
 inkom en vertrek via de bovenzaal 
 onmiddellijk bij de trainer gaan 

 

Voor 13-18 jarigen (°2007 t/m °2003) kunnen we outdoor trainen in vaste groepjes van 10 sporters. 

Leuk samen met vrienden sportief bezig te zijn. Afhankelijk van de resultaten uit de enquête zullen 

we een programma opstellen. Wij zien het alvast zitten. Hierover communiceren we dan later via 

mail.  

Als er nog vragen, opmerkingen, bedenkingen, … zijn, laat het zeker weten.  

 

Zorg goed voor jezelf en de mensen rondom jou. 

Sportieve groeten 

Het Gymna team.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


