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Veiligheidsprotocol turnzaal Kerkstraat 

 

DOEL 

Zorgen dat we op een veilige manier trainingen/activiteiten kunnen hernemen door 
leiding en gymnasten. 

 

BESMETTINGSRISICO BEPERKEN 

1. Toegang tot de zaal 

Om kruisbestuiving tussen de verschillende trainingsgroepen te voorkomen wordt met 
een verschillende in– en uitgang gewerkt. Kom niet te vroeg naar de training en parkeer 
uw auto indien mogelijk op de parking van het Stationsplein. Kom uw kinderen te voet af 
halen. 

Ingang : via de nooduitgang achter in de zaal (ouders wachten op de speelplaats (indien 
er geen toestellen op de speelplaats staan, anders wordt er gewacht aan het hek) 

Uitgang :  reguliere ingang via deur school (kant kleedkamers) 

 

 

Er worden geen ouders toegelaten in de zaal. Bij het afleveren van hun kinderen vragen 
wij om rekening te houden met de afstand van 1,5 m. De ouders dragen een 
mondmasker. 
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De handen worden steeds ontsmet bij het betreden van de zaal. Hiervoor wordt door 
VTS- gym ontsmettingsgel ter beschikking gesteld. 

 

 

2. Afstand en werking in de zaal 

De kleedkamer wordt niet gebruikt. De kleedkamer kan enkel gebruikt worden om 
overkledij te stockeren(jas, schoenen,…). Probeer het gebruik van overkledij zoveel 
mogelijk te beperken en kom in gymkledij naar de training. 

Wanneer je sport in georganiseerd verband mag dit binnen een bubbel van 50 personen 
(inclusief leiding en assistenten).  

Ongeacht de leeftijd is tijdens de sportactiviteiten de onderlinge afstand van 1,5 meter 
tussen sporters in bubbel niet verplicht en is onderling contact opnieuw mogelijk.  Toch 
adviseren wij om in de mate van het mogelijke de afstand zoveel mogelijk te bewaren.  

Ventileer de zaal maximaal. (achterdeur en ramen in de gang openen – deur uitgang blijft 
gesloten) 

We adviseren om maximaal buiten te sporten (Organiseer je opwarming, bepaalde 
toestellen zoals mat, sprong, minitrampoline kunnen ook makkelijk buiten worden 
opgesteld) 

 

3. Dragen van mondmaskers 

Het dragen van een mondmasker is volgens het algemeen protocol niet verplicht. Binnen 
onze vereniging leggen wij echter volgende verplichting op : 

Leiding en assistenten : dragen steeds een mondmasker ter preventie 

Gymnasten :   

• Tot de leeftijd van 12 jaar dient men geen mondmasker te dragen. 
(tot en met afdeling bengels) 

• Boven de leeftijd van 12 jaar : de gymnasten hebben steeds een 
mondmasker bij. Samen met de trainer wordt bepaald in welke 
omstandigheden een mondmasker wordt gedragen. Voorbeeld : bij 
een oefening aan de barre waarbij de trainer hulp biedt aan de 
gymnast en fysiek contact aanwezig is. (vanaf afdeling juffers en 
knapen) 
 

4. Handhygiëne 

Iedereen die toegang heeft tot de zaal ontsmet zijn handen bij het binnen komen en 
verlaten van de zaal. De vereniging stelt ontsmettingsgel te beschikking. 

Beperk het toiletbezoek. Na ieder toiletbezoek worden de handen gewassen. 

Ontsmet je handen voor  je werkt aan toestellen waarbij er veelvuldig contact is met 
handen (rekstok, barre, balk,….) of bij wissel van toestellen. 
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5. Ontsmetting materiaal en lokalen 

Reinigen en ontsmetten van de turntoestellen is enkel nodig voor en na de training, 
indien de toestellen gebruikt worden door sporters van dezelfde bubbel. Het is dus niet 
nodig om telkens er iemand een koprol over een mat maakt of aan de rekstok hangt om 
alles te ontsmetten. (zie FAQ gymfed – https://www.gymfed.be/nieuws/faq-outdoor-
sporten1) 

Het ontsmetten van de toestellen dient te gebeuren bij elke wissel van bubbel en bij het 
eindigen van de trainingsdag. (Laatste bubbel ontsmet eveneens het materiaal). Indien 
de kleedkamer gebruikt wordt om overkledij te stockeren, dient deze ook gedesinfecteerd 
te worden. Hiervoor zal voldoende materiaal ter beschikking worden gesteld door de 
vereniging. 

Indien er wissels van bubbels zijn, wordt de training 5 minuten vroeger gestopt en 
ontsmet de aanwezige bubbel het materiaal. De training van de volgende bubbel begint 5 
minuten later. 

Dit geeft ook voldoende mogelijkheden om het kruisen van gymnasten te voorkomen. 

 

REGISTRATIE VAN DEELNEMERS / TRAINERS 

 

1. Registratieformulier COVID – 19 

Bij de eerste training van een gymnast dient het registratieformulier covid- 19 ingevuld te 
worden door een ouder (indien gymnast jonger dan 12 jaar) of door de gymnast zelf. 
Door het invullen van dit formulier verklaar je je akkoord met de gegevensverwerking. 

2. Aanwezigheidslijsten 

Deze gegevens worden overgenomen op de aanwezigheidslijsten (naam – gsmnummer  
- aanwezigheid). De aanwezigheidslijsten dienen per training aangevuld te worden. ( = 
VERPLICHT)en worden zo snel mogelijk naar de hoofdleiding doorgestuurd. 

Een basislijst zal opgemaakt worden per afdeling. 

 

 

3. Controleren contactgegevens 

De reeds gekende of nieuwe contactgegevens worden gecontroleerd en aangepast; zij 
worden per training doorgegeven aan Linda en Katja zodat we onmiddellijk een 
aanpassing kunnen doen van de gegevens in het ledenbeheer. 

Een basislijst zal opgemaakt worden. 
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PROCEDURE BIJ VASTSTELLING BESMETTING 

 

Wanneer we vernemen dat 1 van onze trainers, assistenten en/of gymnasten besmet of 
mogelijk besmet is, volgen we als vereniging volgende stappen : 

1. Verwittig Katja (= hoofdleiding) 
2. Deze gaat na of de (mogelijk) besmette persoon aanwezig was op 1 of meerdere van 

onze trainingen 
3. Zij contacteert de andere aanwezigen op de 2 laatste trainingen (terugtellen vanaf 

datum bericht besmetting) en breng hen op de hoogte ( We communiceren geen 
medische gegevens van het lid. We communiceren niet over de identiteit van de 
besmetter / persoon en respecteren zijn/haar privacy) 

4. De trainingen van de desbetreffende afdeling(en) worden gedurende 14 dagen 
geschorst 

5. Indien blijkt dat de besmette persoon ook contacten heeft met leden van andere 
afdelingen worden ook deze trainingen preventief geschorst 
 

BIJLAGEN 

1. Communicatie naar leiding en assistenten – gedragscode trainer 
2. Communicatie naar gymnasten – gedragscode gymnast 
3. Communicatie naar ouders – gedragscode ouders 

 


