
Protocol corona maatregelen Gym- 

en turnvereniging Fortis 

 

Geachte ouders, verzorgers, 

Gelukkig, de jeugd mag weer gaan sporten in deze vervelende tijden. En natuurlijk wil Fortis 

daar graag aan mee doen. Dat het nu alleen nog buiten plaats mag vinden, betekent dat we 

onze lessen op een creatieve manier moeten gaan invullen. Maar ons doel samen 

ontspannen bewegen zal ook daar zeker terug komen. 

Echter kan dit alles alleen plaatsvinden als IEDEREEN zich aan de opgelegde regels houdt 

zoals opgesteld door de (lokale) overheid, het RIVM, de KNGU en Fortis; vandaar dit 

protocol.  

WIJ VERZOEKEN U VRIENDELIJK DOCH DRINGEND U AAN DIT PROTOCOL TE HOUDEN ZODAT 

IEDEREEN VEILIG KAN TRAINEN. NEEM DIT PROTOCOL OOK MET UW KIND(EREN) DOOR EN 

LEG ZE UIT DAT ZE ZICH HIER ECHT AAN GAAN HOUDEN.  

ALVAST HEEL VEEL DANK VOOR JULLIE BEGRIP EN MEDEWERKING.  

 

Let op: de dagen en/of tijdstippen komen niet overeen met de reguliere lestijden in het 

afgelopen seizoen. We hebben alle lessen verplaatst naar de zaterdag omdat het zo beter te 

organiseren is. 

Hieronder volgt het protocol, of beter gezegd de spelregels, voor de lessen opgesteld door 

het bestuur van GTV Fortis op advies en volgens de richtlijnen van de hierboven reeds 

beschreven instanties.  

Spelregels / Protocol:  

1. Trainers en kinderen mogen NIET trainen als ze ziekteverschijnselen vertonen - 

koorts, hoesten, neusverkoudheid en keelpijn - zoals opgesteld door het RIVM. Ook 

als een huisgenoot ziek is/ziekteverschijnselen heeft, blijft de trainer of kind thuis.    

2. De lessen vinden plaats op het grasveld aangrenzend aan het parkeerterrein van de 

Rosmolen. ALLEEN TOEGANKELIJK VOOR TRAINERS EN KINDEREN VAN DE GROEP DAT 

OP DAT TIJDSTIP MAG TURNEN. Ouders/verzorgers mogen onder geen beding het 

terrein op! Ook toeschouwers zijn niet welkom. 

3. U kunt de kinderen brengen en ophalen bij de gecreëerde toegangspoort. LET OP dat 

u hier de 1,5 meter afstand tot elkaar in acht neemt! Onze voorkeur gaat uit naar 

kinderen die (zelfstandig) op de fiets komen. Komt u toch met de auto? Rijdt dan aan 

vanuit de Seringenstraat, afzetten en direct doorrijden. 



4. Kinderen komen in sportkleding. Denk bij fris weer aan een vest en 

gympen/sportschoenen voor buiten. Als het gras droog is, turnen wij op blote 

voeten. Graag voor de les handen wassen en zorg dat ze naar het toilet zijn geweest. 

Er is geen toegang tot kleedkamers en toiletten!!! 

5. Bij binnenkomst op het terrein graag handen desinfecteren. 

6. Lessen zijn iets ingekort zodat er tussen de lessen materiaal gedesinfecteerd kan 

worden.  

7. Kinderen mogen max 5 minuten voor de les het afgezette veld betreden.  

8. Er wordt alleen getraind; er zullen geen wedstrijden of activiteiten plaatsvinden.  

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

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

11. Natuurlijk begrijpen wij dat we te maken hebben met (jonge) kinderen en dat het 

moeilijk is om niet “al spelend aan elkaar te zitten”. En tijdens de les is contact tussen 

kinderen ook toegestaan. De trainers richten hun les zo in dat ze (vrijwel) niet hoeven 

te vangen en dat er ook zo min mogelijk contactspellen in de les voorkomen. Maar 

vertel uw kinderen wel dat ze zoveel mogelijk anderen ALLEEN mogen aanraken 

tijdens de spelvorm maar dat ze daarnaast zo veel en zo goed mogelijk elkaar niet 

aanraken. Kortom, PROBEER onnodig contact te voorkomen door ze dit voorafgaand 

aan de les uit te leggen.  

12. Doordat hulpverlenen onmogelijk is en veel toestellen niet naar buiten kunnen, 

zullen de lessen een andere invulling krijgen dan dat jullie gewend zijn. De nadruk ligt 

meer op samen bewegen en gymmen dan op nieuwe turnonderdelen aanleren. 

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

voor het niet naleven van het protocol en eventuele risico’s die daaruit kunnen 

voortvloeien.  

14. Er zal een toezichthouder op deze richtlijnen tijdens de lessen aanwezig zijn, deze is 

te herkennen aan een oranje hesje. Deze toezichthouder zal u aanspreken als de 

regels niet opgevolgd worden. 

Helaas zijn dit vele, niet altijd even makkelijke, regels. Wij als bestuur en leiding van Fortis 

begrijpen dat volkomen. Maar alleen met in achtneming van dit gehele protocol kan en mag 

er – veilig – worden gesport.  Laten we dus zo sportief zijn en ons allemaal aan dit protocol 

houden. Alvast dank!!!  

Maar vooral, laten we met elkaar er voor zorgen dat de jeugd weer lekker kan gymmen en 

dat dit allemaal de opstap mag zijn naar het einde van deze nare en vervelende crisis.  

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met het bestuur. Echter kunnen en zullen wij 

(voorlopig) geen wijzigingen in dit protocol aanbrengen. Wij hebben ons te houden aan de 

voorgeschreven adviezen en richtlijnen. Wij rekenen ook hier op jullie begrip en 

medewerking.  

Tot slot, blijf allemaal gezond, help elkaar waar het kan en blijf vertrouwen houden.  

Met sportieve groet,  

Bestuur en Leiding Fortis.   



Op de pagina hieronder vindt u de dagen en tijdstippen van de trainingen.  

De lessen starten op vrijdag 15 mei en zaterdag 16 mei. Na de eerste lessen wordt 

geëvalueerd of dit fijn werkzaam is. Wijzigingen daarna voorbehouden. Bij slecht weer kan 

de les niet door gaan. Hou hiervoor de Fortis facebook pagina goed in de gaten.  

 

Zaterdag: 

09:00 – 09:45  turngroep 1 en 3   o.l.v. Hèlen en Lydia (Marianne) 

10:00 – 10:45  turngroep 2 en 4   o.l.v. Hèlen en Lydia (Marianne) 

11:00 – 11:45  turngroep 5 en 6   o.l.v. Eva en Lisa 

12:00 – 12:45  turngroep 7 en 8   o.l.v. Nathanje/Gerrit en Eva 

13:00 – 13:45  turngroep 9, 10 en 11   o.l.v. Lisa en Nathanje/Gerrit 

14:00 – 14:45  gehele selectie   o.l.v. Eva 

 

Woensdag:  

09:15 – 09:55   ouder peutergroep A met ouders o.l.v. Lydia (met assistenten voor toezicht) 
   Ouders moet 1,5 meter afstand bewaren 
 
10:05 – 10:45   ouder peutergroep A met ouders o.l.v. Lydia (met assistenten voor toezicht) 
   Ouders moet 1,5 meter afstand bewaren 
 

 

Vrijdag: 

19:30 – 20:30   turngroep 12 en 13   o.l.v. Anne en Eva 
   Bij deze groep moet de afstand van 1,5 meter gewaarborgd blijven! 

Omdat wij erg benieuwd zijn of we alle kinderen weer kunnen verwachten in hun eigen 

groep kun je afmelden bij je eigen leiding: 

Helen: helen@fortisturnen.nl 
Lisa: lisa@fortisturnen.nl 
Lydia: lydia@fortisturnen.nl 
Eva: eva@fortisturnen.nl 
Nathanje: nathanje@fortisturnen.nl  
Gerrit: gerrit@fortisturnen.nl 
Selectie via groeps-app. 
13 tot 18 jaar aanmelden bij Anne via app: 06-46175128 zodat je aan de groepsapp kunt worden 
toegevoegd.  
 
Voor vragen over dit protocol kunt u terecht bij Lydia: lydia@fortisturnen.nl of 06-30690768 
 
Weet u het groepsnummer waarin uw kind turnt niet meer? Kijk dan even op de site: www.fortisturnen.nl  
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