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Beste ouders,  

Beste leden,  

 

Vanaf vandaag, woensdag 14 oktober, schakelen we in de sportsector over naar code oranje en 

gelden er strengere regels voor alle sportclubs in Vlaanderen. Deze strengere regels zijn van 

toepassing voor alle leden die ouder zijn dan 12 jaar. Voor alle leden jonger dan 12 jaar wijzigt er 

niets.  

 

Wat wijzigt er voor 12+ ?  

- De afstand van 1.5 meter wordt ten alle tijden behouden 

- Trainers dragen een mondmasker maar mogen nog steeds helpen. 

- Aantal leden wordt beperkt tot 1 sporter per 10 m²  

 

Praktische wijzigingen: 

 

Alle turn- en danslessen blijven doorgaan. Wij zorgen voor aangepaste lessen die in veilige 

omstandigheden kunnen doorgaan.  

Voor onderstaande groepen is er een wijziging. Staat je groep er niet tussen? Dan wijzigt er niets!  

 

- Dans Teens 1: De groep zal in 2 gesplitst worden en week om week les krijgen. De trainster 

zal de groep informeren voor verdere afspraken 

- Dans Show V & Show III: Deze groepen zullen ook in 2 gesplitst worden en zullen tijdelijk 1u 

per week les krijgen in plaats van 2u. De trainster zal de groep informeren voor verdere 

afspraken.  

- Workshops volwassenen: De groep zal later geïnformeerd worden. We streven ernaar om 

deze te laten doorgaan in optimale omstandigheden. 

- Netbal: Gezien de huidige maatregelen kunnen deze lessen niet meer doorgaan.  

 

Algemene regels voor iedereen: 

 

- Ouders blijven steeds buiten wachten met mondmasker en met voldoende afstand van 

elkaar. Dit geldt ook voor de ouders van onze allerkleinsten. De trainer zal de kinderen komen 

halen en naar buiten brengen.  

- Onze trainers  zullen vanaf nu te allen tijde een mondmasker dragen, ook indien ze lesgeven 

aan leden jonger dan 12 jaar.  

Turnen & dans 
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- Ben je positief getest en ben je in de 2 dagen voor de start van de symptomen naar de les 

gekomen? Gelieve ons dan op de hoogte te brengen zodat wij de nodige acties kunnen 

nemen.  

- Gelieve de verschillende in – en uitgangen steeds te respecteren. Deze staan steeds 

aangeduid. 

- Handen worden steeds voor en na de les ontsmet met handgel 

- Leden ouder dan 12 jaar dragen steeds een mondmasker bij het binnenkomen en 

buitengaan van de zaal. 

- Kleedkamers en douches worden niet gebruikt. 

- Ben je ziek? Kom dan niet naar de les!  

 

Vragen? 

 

Neem gerust contact met ons op via secretariaat@kinetrix.be  

 

 

#Samentegencorona 

 

Groeten,  

 

Team Kinetrix 
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