Hallo leden, ouders en verzorgers,

Wij zijn blij dat we de lessen weer kunnen starten vanaf 17 augustus 2020. Dit kan alleen met in
achtneming van alle RIVM regels. Voor jullie betekend dit het volgende;
•
•
•
•
•
•
•
•

Alleen sporters mogen het pand in als zij, of hun familie, geen Corona klachten hebben.
Sporters zijn 10 minuten voor aanvang les aanwezig, zij volgen de aanwijzingen van de
coördinator op.
Bij start van de les zal de buitendeur afgesloten worden en is het niet meer mogelijk om
toegelaten te worden in de les.
Iedere sporter komt in sportkleding, kleedkamers zijn buiten gebruik.
Je neemt de volgende zaken mee naar de les; drinken en een handdoek.
Bij binnenkomst en vertrek was je je handen.
Presentie zal bijgehouden worden dit ter verantwoording bij een uitbraak.
Houd zoveel mogelijk afstand van personen van 19 jaar of ouder, voor jongeren gelden geen
restricties.

Andere afspraken;
•
•

•

Afmelden; dit kan bij de betreffende leiding. De mailadressen staan onderin de mail.
Sportkleding; graag gepaste sportkleding en zaalschoenen dragen. Sieraden zijn niet
toegestaan in de lessen. Haren langer dan schouderlengte; vastbinden. Neem geen
waardevolle spullen mee naar de zaal. Bij zoekraken of diefstal van spullen is G.V. Sportlust
niet aansprakelijk.
Proeflessen; i.v.m. de geldende maatregelen zal er beperkt toegang zijn voor proeflessers. Er
zal gedurende de proefperiode, van 3 vastgestelde data, 1 ouder toegelaten worden.

In verband met de crisis hebben we helaas een aantal lessen moeten samenvoegen. We verwachten
gedurende het nieuwe sportjaar weer uit te kunnen breiden. Mocht je dan liever naar een andere les
gaan of meer lessen willen volgen, dan horen wij dit graag.
Wij hebben er zin in! We hopen jullie dan ook te zien in de week van 17 augustus!

Jubileumshow; helaas zal de show niet gaan plaatsvinden in september 2020 in verband met de nog
steeds geldende maatregelen vanuit het RIVM. Wij hopen de show komend jaar te kunnen plannen
en zullen jullie hierover informeren in januari 2021.

