
GYMGROEP HOLSBEEK                                                                                

 

Beste sportvrienden, leden en ouders  

Ons nieuw sportjaar gaat van start vanaf 1 september 2020.  

Na de voorbije moeilijke periode hopen we van harte dat we goed van start kunnen gaan. Doch 
moeten we rekening houden met de nog voorziene veiligheidsmaatregelen. Via de 
gymnastiekfederatie kregen we de nodige informatie en zullen we al het nodige doen om alles vlot 
en veilig te laten verlopen. Zowel trainers, sporters en ouders krijgen informatie om al de richtlijnen 
te volgen .  

Er zijn enkele wijzigingen doorgevoerd, vooral voor de turn- en freerunuren op zaterdag doordat we 
de groepen moeten verspreiden wegens beperkt aantal sporters per terrein. Hopelijk kan je toch 
nog een geschikt moment vinden om je kind te laten turnen.  

De nieuwe folder  20-21 staat reeds online (zie facebook of de website), met de nieuwe wijzigingen 
voor de turngroepen op zaterdag . Bijgevoegd: inschrijvingsformulier (reeds vooraf thuis invullen). 

Verloop van de inschrijvingen: 2 proeflessen zijn mogelijk ( in elke sport ). Vanaf de eerste les kan 
je reeds inschrijven (zoals voorheen : inschrijvingsformulier invullen en lidgeld betalen). Jullie krijgen 
(als leden van vorig jaar) de kans om bij de eersten in te schrijven door deze mail. We vragen 
nadrukkelijk om het formulier (zie p. 6 in dit document) vooraf thuis af te drukken, in te vullen, 
het lidgeld mee te brengen in een (open) omslag met het gepaste bedrag, noteer voornaam en 
naam (lid), welke sport, dag en uur op de omslag. Heeft u meerdere kinderen die een sport 
uitoefenen bij Gymgroep Holsbeek? Voorzie per kind een omslag en inschrijvingsstrookje. Zodoende 
kunnen we de wachttijd bij het inschrijven verkorten. Gelieve ook de richtlijnen, richtingen en beperkt 
aantal mensen in de wachtrij  te respecteren aub. De lidgelden kan je vinden op de folder of de 
onthaalbrochure. Hoe bereken je je lidgeld wanneer je meerdere activiteiten combineert? Neem de 
duurste activiteit en tel er per bijkomend uur €55 bij. Vanaf het 3e lid van één gezin tel je -€15.  

De leden van vorig sportjaar krijgen bij de inschrijving €10 korting (tegemoetkoming wegens 
coronacrisis) ook vermelden op de omslag bij inschrijving . 

Lees aandachtig de te volgen richtlijnen (vooral voor de kinderen die sporten op zaterdag). Gelieve 
ook niet in de inkomhal te blijven staan. Kinderen gaan onmiddellijke naar de sportzaal en de ouders 
volgen daarna de weg naar buiten. Je mag jouw zoon/dochter mee naar binnen te begeleiden, maar 
als ouder blijf je in de gang. Ouders kunnen ook niet in de sportzaal blijven staan om te kijken.  

We vragen ook om de kleedkamers minimaal te gebruiken .kinderen en kleuters maken geen gebruik 
van de kleedkamers (zie richtlijnen op flyer sporter). Zorg er ook steeds voor dat jouw zoon/dochter 
een telefoonnummer bij heeft (in de rugzak, op de rugzak…) zodat we jullie kunnen bellen indien 
nodig.  

We hopen ten zeerste op uw begrip voor deze organisatie . Alvast bedankt voor ieders medewerking. 
Hou het veilig voor jezelf en de anderen in uw omgeving . Samen geraken we hierdoor zodat we 
weer gezond en wel en met plezier samen kunnen sporten .  
 

Gymgroep Holsbeek 

Het bestuur van GYMGROEP HOLSBEEK 



 
 

  

Gymgroep Holsbeek 
maatregelen 

 

Voor ouders: 

▪ Je draagt een mondmasker bij het afzetten en ophalen van de sporter.  
▪ Je ontsmet je handen bij het binnenkomen van de Sportschuur.  
▪ Je respecteert de in- en uitgangen van de zaal.  
▪ Je mag jouw zoon/dochter begeleiden naar de ingang van de sportzaal. 

Jijzelf blijft in de gang en komt niet in de sportzaal zelf.  
▪ Kleuters: ouders mogen de eerste lessen door de zaal (op de zwarte 

strook!). Nadien volgen zij de aangegeven weg.  
▪ Je houdt je aanwezigheid in de Sportschuur zo kort mogelijk.  
▪ Probeer je zo goed mogelijk naar het begin- en einduur te richten. Het is 

moeilijk om je zoon/dochter een kwartier op voorhand of nadien op te 
vangen.   

▪ Wil je je zoon/dochter graag inschrijven? Doe dit aan het begin van de 
les. Moet je even wachten? Houd voldoende afstand en volg de 
markeringen op de vloer en de pijlen.  

 

Voor sporters: 

▪ Je ontsmet je handen bij aankomst en voor vertrek.  
▪ Ben je +12 jaar? Draag een mondmasker bij het aankomen (in de gangen) 

en het vertrek aan het einde van de les. 
▪ In jouw sportzak zit je sportmateriaal, flesje water en een flesje alcoholgel.. 
▪ Ga voor de turnles (thuis) nog eens naar het toilet. Het sanitair is open, 

maar we willen dit tot het minimum beperken.  
▪ Kom in je sportkledij naar de zaal (het gebruik van kleedkamers is af te 

raden). Je neemt je sportzak mee in de zaal.  
▪ Je komt op tijd naar de les en verlaat zo kort mogelijk na het einduur de 

zaal.  
▪ Ben je ziek? Blijf dan thuis. Wanneer je 3 dagen symptoomvrij bent, kan 

je weer aan je sportactiviteit deelnemen.  



 
 

Afzetten aan het begin van de les 

▪ Wanneer je jouw kleuter komt afzetten, neem je de schuifdeur aan de 
voorkant van de Sportschuur. Je gaat de deur van de sportzaal (aan de 
kleuterkant) binnen en zet je kleuter af. Zelf loop je verder door de 
zaal op de voorziene zwarte stroken en verlaat je de zaal langs de 
nooddeur aan de achterkant van het gebouw (zie rode pijlen). Zorg voor 
een goede doorloop. Blijf dus niet staan op de zwarte stroken.  

▪ Voor de jongens en meisjes van de lagere school en het middelbaar, 
mogen de ouders hun zoon of dochter begeleiden van de schuifdeur 
naar de deur van de sporthal aan de kant van de lagere school. De 
ouders lopen verder door en nemen de deur aan het einde van de gang 
(zie blauwe pijlen). De sporter gaat de zaal binnen, zoekt het blad waar 
zijn/haar leerjaar opstaat. Daar zetten ze hun rugzakje neer en gaan ze 
in een rij staan bij de lesgever.   

 

Circulatieplan Holsbeek 
(vooral voor de activiteiten op zaterdag) 

 



Ophalen aan het einde van de les 

▪ Kom je jouw kleuter ophalen, doe je dezelfde weg als bij het afzetten. 
Je gaat de zaal binnen via de schuifdeur en de deur aan de kleuterkant. 
Je wandelt weer heel de zaal door op de voorziene zwarte stroken. 
Achteraan de zaal zal jouw zoon/dochter op jou wachten en kan je 
hem/haar meenemen. Ook hier verlaat je de zaal via de nooddeur aan 
de achterkant van de zaal. (zie rode pijlen) 

▪ De jongens en meisjes van de lagere school en het middelbaar, worden 
opgehaald aan de nooddeur aan de zijkant van de zaal. Ga voor het 
ophalen van jouw zoon/dochter de Sportschuur niet binnen. Ga rond de 
zaal naar de parking aan de zijkant. Aan die deur zal een lesgever 
klaarstaan om uw zoon/dochter naar buiten te sturen (bij mooi weer 
kunnen de groepen buiten staan). Daarna wandel je weer langs de 
parking naar de voorkant van de zaal. (zie blauwe pijlen) 

 

 

 



Enkele aandachtspunten! 

▪ Aan het begin van het sportjaar zullen er ook pijlen in de zaal hangen. 
Deze helpen jullie om de circulatieroute te leren kennen.  

▪ De eerste lessen zullen de kleuters en hun ouders de bovenstaande 
route volgen (die door de zaal gaat). Na enkele weken is het ook de 
bedoeling dat je jouw kleuter afzet aan de deur van de kleuterkant en 
de Sportschuur verlaat via de gang (zoals de ouders van de lagere 
school en het middelbaar). Je kan zelf als ouder wat bepalen wanneer 
jouw zoon/dochter hier klaar voor is. Zorg er wel steeds voor dat een 
lesgever gezien heeft dat jouw zoon/dochter de zaal binnengekomen is. 

▪ Wil je graag inschrijven, maar zorgt jouw ‘route’ ervoor dat het moeilijk 
is? Kom dan even de zaal terug binnen langs de schuifdeur en volg de 
gang. De plaats voor het inschrijvingen zal aangeduid worden (een van 
de kleedkamers).  

 
 
  



Inschrijvingsstrook  /Gymgroep A.S. / Holsbeek  / Sijoco Aarschot 
Airtrack Aarschot  / Freerunning Aarschot/ Holsbeek 
omcirkel wat voor jouw van toepassing is  
 

(invullen in drukletters A.U.B.) 

Naam: …………………………………………………………… Voornaam: …………………………………………..   M/V 

Straat en nummer:……………………………………………………………… 

Postnummer en plaats:……………………………………………………….. 

GSM: ……………………………………………/  …………………………………………….. / tel.:………………………… 

Email :  …………………………………………………………… / …………………………………………………………….. 

Geboortedatum:………………………………… 

Sportdiscipline :…………………………………….. 

Betaalt de som van:……………………………………………. 

Datum en Handtekening (ouders indien minder dan 18 jaar) / Handtekening 

verantwoordelijke 

 

Gelieve akkoord / niet akkoord aan te duiden   
Vanaf 25 mei 2018 geldt een nieuwe wetgeving over de bescherming van  personen in verband met de verwerking 
van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens. Dit is de General Data Protection Regulation (GDPR) 
ofwel Algemene Verordening voor Gegevensbescherming (AVG). Ook Gymgroep Holsbeek stelt alles in het werk om 
persoonsgegevens conform deze regelgeving te verwerken. De gegevens in deze worden gebruikt voor de 
administratieve verwerking : verzekering en aansluiting bij Gymfederatie,  nieuwsberichten over  werking , planning 
show , mededelingen ivm met wijzigingen lessen /sportzaal, start nieuw sportjaar. In geen  geval worden de gegevens 
doorgegeven aan andere partijen /personen . 

Eveneens kan je bij de gymfederatie informatie vinden betreffende beveiliging en rechten omtrent Uw gegevens . 
(www.gymfed.be) 

 Akkoord om de vermelde items te verwerken en te ontvangen 

 Niet akkoord om de vermelde items te ontvangen 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      2020 -2021   Inschrijvingsstrook Gymgroep A.S. / Holsbeek / Airtrack 
Aarschot /Freerunning A-H/Sijoco-Aarschot (bewijs van betaling) 
 

Naam:…………………………………………………………Voornaam:……………………………………………… 

Betaalt de som van:……………………………………………………… 

Handtekening verantwoordelijke  (gymgroep)                                                    stempel  

 

http://www.gymfed.be/

