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Inhoud van deze nieuwsbrief:
 Trainen in sporthal de Poortdijk, IJsselstein.
 Algemene richtlijnen uit sportprotocol corona.

We proberen zoveel mogelijk door te
trainen.

Afgelopen vrijdag is de amateursport na 17:00 uur
stilgelegd.
Dat betekent dat de Ritmische gym, de KeepFit, de jeugd 8
t/m 11 jaar en de selectie niet meer kunnen trainen.
We hebben voor de maand december, zaterdagmiddag
ruimte in sporthal De poortdijk in IJsselstein gereserveerd
om te blijven trainen met de jeugdgroepen.
In onderstaand schema is te zien welke groepen op welke
tijden trainen.

Zijn er omstandigheden zoals ziek zijn, quarantaine o.i.d. dan moeten we de lessen afgelasten.
Ouders en toeschouwers zijn niet welkom in de sporthal tijdens de trainingen.

We verwachten jullie allen in de Poortdijk te mogen begroeten.

Sporthal Poortdijk, IJsselstein
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Sporthal Poortdijk - IJsselstein

Adres

Poortdijk 36
3402 BS IJsselstein 

Groeten
Bestuur BGV



Richtlijnen algemeen

Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren. Deze zijn met name gebaseerd 
op de landelijk geldende maatregelen.
  •  heb je corona gerelateerde klachten? Blijf thuis en laat je testen;
  •   ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: 
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, 
verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
  •  was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
  •  schud geen handen;
  •  neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;
  •  zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes;
  •   zorg voor goede naleving van de maatregelen want dat draagt bij aan het doel 
dat hopelijk over drie weken weer zoveel mogelijk het gewone sportleven kan 
terugkeren; 
  •     er geldt een sluitingstijd voor alle binnen- en buitensportsportaccommodaties 
tussen 17.00 en 05.00 uur; 
  •    alle amateursport (wedstrijden en trainingen) is tussen 17.00 en 05.00 uur niet 
meer toegestaan;
  •    profsporters en sporters in topsportcompetities (zoals die medio december 2020 
zijn gecommuniceerd en vastgesteld ) mogen wel trainen en wedstrijden spelen na 
17.00 uur. Dit alles wel zonder publiek;
  •   Individueel buiten sporten in de openbare ruimte na 17.00 uur is wel mogelijk 
  •    georganiseerd buiten sporten na 17.00 uur is toegestaan met maximaal 4 personen 
(exclusief instructeur) en op 1,5 meter afstand; 
  •  publiek is niet toegelaten bij trainingen en wedstrijden;
  •  houd 1,5 meter afstand van elkaar:
    -  iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot volwassenen en 
jongeren vanaf 13 jaar;
    -  kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot elkaar en tot volwassenen geen 1,5 meter 
afstand te houden;
    -  jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot 
elkaar;
    -  in ruimten waar een coronatoegangsbewijs (CTB) verplicht is, is het dragen van 
een mondkapje verplicht wanneer men zich gaat verplaatsen.
  •    de 1,5 meter afstand is niet verplicht tijdens het sporten indien dat nodig is voor 
de sportbeoefening;
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