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Procedure COVID19 
 

◼ ALLE aanwezige turners en dansers moeten ten allen tijde geregistreerd worden.  

o Ben je reeds ingeschreven?   

Je mag je onmiddellijk naar de juiste ingang (zie circulatieplan) begeven. Aan deze 

ingang wordt er door de trainer afgepunt.  

o Ben je nog niet ingeschreven? Eerst aanmelden vooraan de sporthal.  

▪ Gegevens worden genoteerd. 

▪ Je krijgt een briefje mee om in te schrijven via een link op onze website 

(www.rapenvrank.be). 

▪ Om praktische redenen kunnen wij slechts 1 geregistreerde proefles voorzien. De 

week nadien dient de inschrijving in orde zijn.  

o Om een overzicht te houden van het aantal leden per groep, moet tegen de tweede les 

het lidgeld betaald zijn. 

 

◼ We voorzien een circulatieplan zodat groepen in bubbels kunnen blijven.  

(zie tekening hieronder). We vragen om dit plan strikt te volgen.  

o Het binnenkomen en brengen van kinderen in de sporthal:  

▪ Blauw:  aan de hoofdingang  

▪ Rood:  achteraan de Polyvalente zaal (wachten tot groep voordien buiten is). 

▪ Groen:  aan de 1ste nooddeur skeelerpiste 

o Het buitengaan en afhalen van kinderen in de sporthal:  

▪ Blauw:  uitgang berging achteraan de sporthal ( langs voetbalveld) 

▪ Rood:  achteraan via de polyvalente zaal 

▪ Groen:  via de grote poort achteraan 

 

◼ Supporters en toeschouwers mogen enkel naar de cafetaria waar de geldende regels van 

toepassing zijn.  

o Registreren op het voorziene formulier of een QR code scannen. 

o Het is dus niet toegelaten om de kinderen binnen af te zetten of op te halen. 

o Elke groep zal na de les op een veilige manier naar buiten komen.  

o Tijdens de dansles kunnen wij jammer genoeg ook de laatste 10 minuten de deuren niet 

openstellen.  

 

◼ We kunnen helaas ook geen kleedkamers en douches gebruiken.  

o De gymnasten komen in sportkledij naar de sporthal.  

o We voorzien een kleine zone in de sportzaal waar eventueel spullen kunnen gelegd 

worden. We vragen aan de groepen die slechts 1u tot 1u30 trainen om enkel een flesje 

water (genaamtekend) mee te nemen. Geen koek of andere snoep meenemen.  

Ook rugzak is in principe niet nodig.   

o Voor kinderen die langer trainen of in meerdere groepen maken we een uitzondering.  

o Het gebruik van sanitair is opgedeeld per bubbel (zie circulatieplan). 

 

 

 



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------- 

Secretariaat :  Maagdekensstraat 20,  9940 Evergem      Tel / Fax  : 09/357.60.74                                            01/09/20       

www.rapenvrank.be 

 

 

 

◼ Tot slot ter herhaling enkele maatregelen die we moeten respecteren:  

o Het dragen van mondmasker is verplicht vanaf het betreden van de sporthal tot aan de 

sportterreinen of tot het plaatsnemen in de cafetaria (+12j).  

o Ook bij het brengen en afhalen van kinderen wordt een mondmasker gedragen.  

o Iedereen behoudt zoveel als mogelijk de nodige afstand.  

o Iedereen ontsmet de handen bij het binnenkomen en buitengaan van de sporthal. 

o Laat niemand sporten die ziek is. Als een gymnast ziek wordt (onwel, koorts) nemen we 

contact en verwachten we dat de ouders direct het betrokken kind (laten) ophalen. 

 

◼ Niet onbelangrijk om weten:  

o Zolang code geel voor sport van kracht is, mag er gesport worden zonder 

afstandsregels in een groep tot max 50 personen per terrein (inclusief trainers). 

o Wij voorzien onze eigen EHBO-kit.  

o Ons materiaal wordt zoveel mogelijk ontsmet na gebruik.  

 

 

 

 

Alvast bedankt voor jullie begrip en om ons te helpen de maatregelen toe te passen.  

Speciale tijden vragen speciale inspanningen maar als we allemaal ons steentje bijdragen 

kunnen we in de nabije toekomst weer normaal met elkaar omgaan... 

... en dan zal het nog zoveel leuker zijn. 

 
 
 
 

Voor circulatieplan en uitleg: zie volgende pagina 
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◼ Gebruik van de zalen en circulatieplan.   

Polyvalente zaal 

o Ingang/uitgang : achteraan via PZ .  (Nieuw groep pas binnen laten wanneer  

o Sanitair  : kleedkamer 2.  de vorige de zaal heeft verlaten). 

◼ Terrein 1 en 2  

o Ingang  : hoofdingang. 

o Uitgang  : via kleine berging achteraan. 

o Sanitair  : aan de hoofdingang. 

◼ Terrein 3  

o Ingang  : nooddeur (1ste) achteraan aan de piste. 

o Uitgang  : via de grote poort achteraan. 

o Sanitair  : Kleedkamer 6. 

 

 
 

 


