
Beste leiding,        
 
We mogen zoals jullie weten weer starten,  
onderstaande nog even enkele aandachtspunten: 
 

• Kleding HT verplicht. Jullie moeten herkenbaar zijn ivm controle die wij kunnen krijgen. 

• Voordat de hekken opengaan,  eerst alarm eraf zetten. Als je als laatste les hebt het alarm er 
weer opzetten. De voordeur altijd sluiten als er getraind wordt! 

• Sleutel van terrein 1 ligt in de keukenlade. Het slot kan iets haperen. Bij het sluiten beide 
hekken amen pakken en dan dicht trekken. 

• Begeef je niet in de turnhal,  ook niet om te eten of drinken. Je mag er alleen in om een 
coolpack te pakken of als je de EHBO doos nodig hebt. 

• Alleen het materiaal gebruiken wat op de foto’s staat. Het witte hekje blijft dicht en aan de 
andere kant van de hal hangt rood-wit lint waar je niet achter door mag.  

• De eerste groep die start legt de topvloer neer, de laatste groep ruimt hem op. 

• Niet naar toilet gaan,  geen water binnen pakken, niet met schoenen op vloer.   

• Turnsters aan en af laten melden via jullie appgroep (ze mogen geen airtrack  meenemen).   

• Communiceer met elkaar! Gaat je les niet door, geef dit dan door aan diegene die achter je 
lesgeeft.   

• Verander niet van trainingstijd, ook niet met de feestdagen! Dit is helaas niet mogelijk! 

• Alles schoonmaken met de daarvoor klaarstaande middelen. Bijna op,  reinigingsvloeistof zelf 
aanmaken,  papier bijna op,  op tijd melden. Er staan mandjes met sprayen bij in ingang.  

• Voorraad staat in de keuken. 

• Alle materialen binnen zetten,  terrein 1 op aanloopbaan sprong,  terrein 2 tegen muurtje 
tegenover het bijzaaltje. (zie foto’s)  

• Uren bijstellen indien nodig, nooit meer uren! Vind je 1 ½ uur te lang mag je eerder stoppen. 
Communiceer goed met de ouders daar over en geef het door aan Ingrid. 

• Jullie trainingstijd stopt 15 min eerder, dit is om de materialen schoon te maken. 

• Tot 12 jaar mogen alles aanraken, boven 12 jaar moet alles wat aangeraakt is meteen 
schoongemaakt worden. Misschien werken met griphandschoentjes 

• Bij dit document ook nog even de spelregels om weer het veilig sporten voor de sporters en 
de leiding. 

 
Materiaal terrein 1: 

    
Materiaal terrein 2:         

      



 



 


