Beste turners, ouders en opvoeders,
We zijn blij dat we terug kunnen opstarten met de turnkring op 2 september 2022. We gaan zeker de
nodige maatregelen in acht nemen om dit op een veilige manier te laten gebeuren. We volgen
hierbij de adviezen en regels op van de stad Leuven en Sport Vlaanderen.
Er zijn momenteel geen beperkingen meer op het sporten, maar we houden toch vast aan sommige
maatregelen. We zetten ze hierbij op een rijtje zodat we op een veilige manier kunnen starten met
onze lessen. Alvast bedankt voor jullie inzet om dit samen met ons goed op te volgen!
Algemeen geldende maatregelen:
• We verwachten dat jullie in sportkledij naar de turnles komen zodat het omkleden tot een
minimum beperkt wordt:
o Wij vragen om een T-shirt en turnbroek te dragen (zeker geen jeans). Er zijn T-shirts en
broekjes (op maat gemaakt) te koop van de club. Het zou fijn zijn als jullie in deze outfit
komen turnen!
o Lange haren worden vastgemaakt!
o We willen vragen om niet op kousen te turnen. Als schoeisel kunnen lichte
turnpantoffeltjes gedragen worden, zoals op school, of je kan turnen op je blote voeten.
Dit is zeker geen hoge kost.
o Mogen we vragen om juwelen en armbandjes thuis te laten. Als je ze niet uitkrijgt, kan je
een polsbandje aandoen waardoor de armbandjes niet meer loshangen.
• Was of desinfecteer regelmatig je handen: voor en na de turnles en na een toiletbezoek.
• Kom niet turnen als je ziektesymptomen vertoont, of als iemand van je gezin of je klas positief
getest is. Verwittig in geval van een positieve test de turnclub.
Maatregelen zaal Boven-Lo:
• (Groot)ouders of begeleiders mogen de zaal NIET betreden omwille van de veiligheid. Je kan
natuurlijk altijd een kijkje nemen door het raam.
• De turners wassen hun handen bij het betreden van de turnzaal.
• In- en uitgangen van de zaal blijven gescheiden voor de turners.
• Tijdens de lessen is er een drinkpauze voorzien. Iedereen brengt zijn EIGEN en GETEKENDE
drinkbus mee. Er kan NIET aan de kraan gedronken worden. De kinderen die op woensdag 3
uur turnen, brengen best een koek of een boterham mee om tussen twee lessen te eten.
Maatregelen zaal Boudewijnstadion:
• De turners ontsmetten hun handen bij het betreden van de turnzaal.
• De richtlijnen van de turnzaal worden gevolgd, bij wijzigingen brengen we de desbetreffende
groepen op de hoogte.

We willen vragen om tijdig aanwezig te zijn bij het brengen en ophalen zodat dit vlot en veilig kan
verlopen. We willen er ook nog even op wijzen dat regelmatige deelname aan de lessen wenselijk is
voor een goede groepssfeer.
De verzekering dekt enkel de kortste weg naar huis (zowel in afstand als in tijd). Als je alleen naar
huis mag, te voet of met de fiets, willen we vragen om dit bij de start van het jaar door te geven aan
de lesgevers.
We zouden nog aan alle leden willen vragen dat wie nog niet betaald heeft, dit in orde brengt (tenzij
het om een proefles gaat), uiterlijk tegen 1 september. Waarvoor dank.
Onze turnkring is in orde met de nieuwe Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (GDPR).
Meer informatie over onze gegevensverwerking en je rechten in dit verband, vind je op onze website.
Sportieve groetjes,
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