
 

Protocol corona maatregelen Gym- 

en turnvereniging Fortis 

 
Geachte ouders, verzorgers, 

Vanaf september mag er weer binnen in de sportzaal geturnd worden.  

Dit kan echter alleen als iedereen zich houdt aan de coronamaatregelen zoals opgesteld 

door het RIVM, (lokale) overheid, de KNGU en Fortis. Maar vooral ook aan de regelgeving 

van MFA de Rosmolen waar meerdere gebruikers zijn. Vandaar dit vernieuwde protocol.  

Kom niet voor verrassingen te staan, lees het aandachtig door en bespreek dit protocol met 

uw kind en uw partner! 

We turnen overigens weer volgens de ‘normale’ lestijden. Deze zijn te vinden op de website 

www.fortisturnen.nl  

 

We gaan er vanuit dat iedereen zich houdt aan de volgende maatregelen, zodat alle 

gebruikers van de Rosmolen hun activiteiten weer veilig op kunnen pakken. 

Protocol:  

1. Trainers, assistenten en kinderen mogen NIET trainen als ze ziekteverschijnselen 

vertonen - koorts, hoesten, neusverkoudheid en keelpijn - zoals voorgeschreven door 

het RIVM. Ook als een huisgenoot ziek is/ziekteverschijnselen heeft, kan je niet 

deelnemen aan de turnlessen. Fortis en MFA de Rosmolen mogen toegang tot het 

gebouw en de lessen weigeren indien iemand ziekteverschijnselen vertoont.    

  

2. De lessen vinden plaats in de gymzaal van de Rosmolen. De zaal en kleedkamers  

zijn ALLEEN TOEGANKELIJK voor turnende kinderen en trainers. Ouders/verzorgers 

mogen niet de zaal in (uitgezonderd: de sportende ouders van de ouder-

peutergroep). 

 

3. Omdat er voor gebruik van de tribunes een registratieplicht geldt, heeft Fortis 

besloten geen gebruik te maken van de tribunes.  

Wel bent u welkom op het terras van de brasserie voor koffie of thee. Let op: 

hiervoor geldt wel een reserverings- en registratieplicht! 

 

4. U kunt de kinderen brengen tot aan de hal bij de hoofdingang waar ze met een 

trainer/assistent mee naar binnen gaan. Kom op tijd, maar niet te vroeg. 

 



5. Looproutes zijn aangegeven op de vloer van de MFA.  Bij binnenkomst kunnen 

kinderen rechtsaf de zaal (evt. richting de kleedkamers). Na afloop van de les 

verlaten zij de zaal via de achterste uitgang van de zaal en vervolgen de gang die 

weer uitkomt in de hoofdentree. 

 

6. Bij binnenkomst in de zaal graag handen desinfecteren. 

 

7. Zorg dat kinderen thuis naar het toilet zijn geweest. 

 

8. Kinderen die zich nog niet zelfstandig kunnen omkleden, kunnen in sportkleding naar 

de zaal komen en hun jas, tas en schoenen opbergen in de kleedkamers.   

 

9. Lessen kunnen in sommige gevallen iets ingekort zijn zodat er tussen de lessen tijd is 

om materialen te desinfecteren.  

 

10. Na afloop van de les gaat iedereen DIRECT naar huis.  

 

11. Het uitdelen (traktaties) van drank en etenswaren is NIET toegestaan.  

 

12. Contact tussen kinderen is weer toegestaan. Evenals hulpverlenen in de sportsituatie. 

We proberen wel nog steeds onnodig contact te voorkomen. 

 

13. De vereniging en de vrijwilligers kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden 

voor eventuele risico’s die voortvloeien uit het niet naleven van het protocol. Wel 

hebben leiding, assistenten en bestuur het recht om ouders en kinderen aan te 

spreken op het niet naleven van het protocol en het weigeren van toegang tot de 

lessen.  

Tot slot, hopen we dat iedereen er weer zin in heeft. Wij in ieder geval wel ☺ 

 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met het bestuur via 

secretaris@fortisturnen.nl. 

 

Met sportieve groet,  

Bestuur en Leiding Fortis. 
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