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Belangrijke Informatie: coronavirus / turnlessen (26 juli 2020)
Het Coronavirus heeft sinds 13 maart gezorgd dat de hele wereld van slag is. De gezondheid, volle ziekenhuizen
en nieuwe regels voor de maatschappij. De 1,5 meter economie zal nog wel even blijven, terwijl er nu ook alweer
zaken mogen. Ars volgt de ontwikkelingen en adviezen via de website van het RIVM. De gezondheid van onze
trainers en leden staat voorop!

Het kabinet heeft voor de zomervakantie bekend gemaakt, dat wij weer mogen gaan sporten. De lessen van
Gymmastiek vereniging Ars starten op 25 augustus in turnhal de Vijfkamp en op maandag 31 augustus voor de
recreatie groepen.

De





basis regels zijn nog steeds van kracht:
Heb je klachten, blijf thuis en laat je testen.
Kinderen mogen bij elkaar in de buurt zijn en aanraken.
Leiding mag de leden vangen (voor de veiligheid).
Hoesten en niezen doe je in je elle boog.

Wat is er voor ons ook van groot belang:

We mogen 10 minuten voor aanvang van de les aanwezig zijn.

Doe thuis je turnkleren alvast aan.

Ouders mogen niet mee in de gymzaal of kleedkamers en moeten na de les buiten wachten op de kinderen.

Bij binnenkomst de handen desinfecteren (desinfectiemiddel is aanwezig).





In de kleedkamer hang je alleen je jas op en wissel je van schoenen.
De toilet mag gebruikt worden, douches niet.
Daarna wacht je in de kleedkamer totdat de leiding je komt halen.
Per les dient een presentielijst getekend te worden (om bij een eventuele corona-uitbraak meteen




contactgegevens te hebben).
Na afloop dienen de gebruikte materialen ontsmet te worden.
Volg de route zoals is aangegeven door de gemeente.

Corona verantwoordelijke:

Bij iedere les worden wij geacht om een corona verantwoordelijke te hebben.

Hij/zij is herkenbaar is aan een hesje, staat bij de ingang en controleert of iedereen zich aan de regels
houdt. Op deze website staat ook een document met alle taken van deze persoon.


Aangezien wij denken dat de leiding / assistenten niet de tijd hebben om dit in deze bijzondere situatie ook
nog als taak op zich te nemen, zijn wij op zoek naar vrijwilligers die mee willen helpen om deze taak op te
pakken. Wij denken dan aan ouders die bereid zijn om iets eerder naar de zaal te komen, als hun
zoon/dochter toch moet turnen. Zij krijgen dan een hesje en blijven tot 10 minuten na de les. Als er nog een
2e (of 3e uur) is die avond, is er sprake van een overlapping. Mocht u interesse hebben om ons te helpen,
stuur dan een e-mail naar: secretariaat@gymnastiekvereniging-ars.nl met daarin je naam, telefoonnummer
en op welke dag / zaal je eventueel zou kunnen helpen.
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Aangezien het kabinet heeft aangegeven de sportverenigingen financieel te compenseren in de zaalhuur voor de
afgelopen maanden, hebben wij ook besloten om een aanpassing te doen in onze contributie. Vorige week hebben
wij van de Gemeente Eindhoven bericht ontvangen dat de zaalhuur van de maanden maart – april – mei – juni
worden kwijt gescholden.

Normaal ontvangen de leden een jaarcontributie op 1 juli, deze wordt later verstuurd. Op 1 oktober ontvangen alle
leden een factuur voor het nieuwe seizoen 2020 – 2021. Leden die voor seizoen 2019 – 2020 volledig hebben
betaald, krijgen de compensatie in de factuur voor het nieuwe seizoen 2020 - 2021. Deze maand gaan wij
berekenen wat deze corona voor de begroting betekent, wij denken een korting van 20% te kunnen geven op de
volgende factuur.

Normaal moet je opzeggen voor 1 juni dit passen wij ook tijdelijk aan. Als je wilt opzeggen voor het komende
seizoen kan dat tot 1 oktober 2020, je mag dan de lessen blijven volgen tot aan de herfstvakantie.

Houd dus onze website in de gaten we zorgen regelmatig voor een update. Als je e-mail adres doorgeeft via het
contact formulier, met daarin je eigen naam – de naam van het lid en je e-mail adres, dan kan je in de toekomst
deze informatie ontvangen per mail. Op dit moment zijn wij bezig met het inrichten van een nieuwe
ledenadministratie (www.club-assistent.nl) een modern pakket, waarbij meer zaken digitaal geregeld kunnen
worden (facturen, communicatie, afmeldingen, inschrijvingen voor activiteiten) en iedereen krijgt toegang tot zijn
persoonlijke gegevens via een App. Hiervoor is het ook belangrijk om je e-mail adres te hebben, dan kunnen wij je
t.z.t. goed bereiken om een eigen inlogcode aan te maken. Op dit moment hebben wij van 60% van de leden een
e-mail adres, dus heb je dat nog niet doorgegeven, stuur een bericht naar
secretariaat@gymnastiekvereniging-ars.nl

Mochten de maatregelen omtrent het coronavirus wijzigen, de afgelopen week is het aantal gevallen in Noord
Brabant weer toegenomen, dan bekijkt het bestuur de situatie opnieuw naar de mogelijkheden voor onze
vereniging. Voor meer informatie omtrent het virus verwijzen wij u naar de website van het RIVM en KNGU.
Mocht je alsnog vragen hebben stuur dan een mail via het contact formulier.

Tenslotte hopen wij dat iedereen gezond blijft en dat wij elkaar na de zomervakantie weer in de zalen mogen
ontmoeten. Wij zijn nu aan het onderzoeken om de start van het nieuwe seizoen te kunnen beginnen met een leuke
(turn) activiteit voor al onze leden, wij denken aan een speldag met luchtkussens en dergelijke, op een zaterdag in
3 delen van 1½ uur, dus houdt de site in de gaten. Meer informatie volgt;

Met sportieve groet,

Bestuur en leiding Ars
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