
Beste sporters, vanaf 1 juli gaan we met sommige lessen weer binnen sporten 

Het is belangrijk dat iedereen zich aan het protocol houd die we hebben meegekregen van het RIVM 

Lees deze goed door en mochten er vragen zijn mogen jullie mij altijd mailen: 
info@claudiaschapersports.nl 

  

Aanmelden sportlessen: 
Vanaf 6 juli is het verplicht dat jullie je aanmelden voor de lessen, zonder aanmelding kunnen we 
helaas de sporters niet meer toelaten. 
Je kan je per 3 weken opgeven voor alle lessen , 

Voorbeeld: 
in de week van 29 juni t/m 5 juli kunnen jullie je aanmelden voor de eerste 3 weken 
In de week van 20 juli t/m 26 jull kunnen jullie je aanmelden voor de laatste 3 weken 

Natuurlijk mogen jullie je tussentijds ook aanmelden maar sommige vinden het prettig van tevoren 
te reserveren. 

Let op!!!! Meld je op tijd af als je niet kan, hierdoor kan er een plekje gegeven worden aan een 
andere sporter.  Aanmelden kan alleen via de mail (niet meer via de Whatsapp, Facebook etc) 

 
Gezondheidsvragen: 
We zullen de les starten met de presentielijst zodat we weten wie er zijn, ook zullen we de 
gezondheidsvragen stellen, dit zijn we verplicht bij iedere les te vragen. 
 

Sporten binnen: 
Het is verboden de zaal binnen te komen met buitenschoenen, jullie kunnen je schoenen achterlaten 
op nog door te geven plek (dit zullen we nog melden via de mail) 

Let er goed op: 

Ook al loop je maar een paar meter buiten, wissel je schoenen om, toegang tot de zaal is anders niet 
toegestaan. 

 

Plaatsaanduiding: 
In de zalen zullen we plaatsen gaan toewijzen, ga niet in discussie hierover met de docente. 

We moeten ten alle tijden veiligheid voorop stellen en het protocol volgen. Ook met het verlaten 
van de zaal zal de docente aangeven wie als eerste de zaal verlaat. 

Tussentijds weggaan om naar het toilet te gaan is niet meer toegestaan, dit ivm dat iedereen dan 
opzij moet gaan en geeft teveel onrust. 

Kom niet te vroeg, 5 minuten voor tijd is voldoende, ga ook niet met elkaar in groepjes staan, hou je 
aan de 1.5 meter afstand. 
 

Er word veel gecontroleerd en per persoon kan je een boete krijgen rond de € 390,00 en de 
sportschool rond de € 4000,00 . 

  
 
 



Compensatie: 
We zijn dankbaar dat er sporters de afgelopen maanden hebben doorbetaald om er zeker van te zijn 
dat de sportschool open kan blijven. Het waren zware maanden. We moesten de huur door betalen 
en alle andere betalingen gingen ook gewoon door. Om onze sporters tegemoet te komen mogen ze 
tijdens de zomerperiode onbeperkt blijven door sporten en betalen ze ook geen prijsverhoging dit 
jaar. De jaarabonnement betalen geen prijsverhoging over de 2021. Ivm de beperkte aantal plekken 
in de zaal mogen ze zich als eerste aanmelden voor een plek in de zaal.  De plekken zijn beperkt 
waardoor we bij sommige lessen die tot eind augustus in de Vredehof worden gegeven keuzes 
moeten gaan maken. 

 
Materiaal gebruik: 
Zelf mee te nemen: matje,  handdoek, gevuld flesje met water. Lege flesjes graag mee nemen naar 
huis en daar weg gooien. 
 

Er worden geen matjes en gewichtjes meer uitgeleend dus probeer voor 1 juli deze aan te schaffen. 

Gewichtjes kun je bij de docente kopen voor €5 als je die nog niet hebt . 

 

  

Handen wassen: 
Voordat je de zaal inkomt was eerst je handen, we zullen een flesje plaatsen bij de ingang. 

  

Ziektebeeld: 
Bijgevoegd een PDF bestand met daarop de vragen die we zullen gaan stellen bij ieder les, mocht je 1 
van deze ziekteverschijnselen herkennen verzoeken we jullie thuis te blijven. 

 

 


