CORONA PROTOCOL DANCE BARENDRECHT
In dit protocol staat beschreven hoe bij onze vereniging de corona-maatregelen worden
toegepast. Wij volgen het Protocol Verantwoord Sporten van NOC-NSF en het protocol van
de KNGU. Het protocol is opgesteld door het bestuur. Onze invulling en onze maatregelen
worden door het bestuur afgestemd met de wethouder van de gemeente Barendrecht.
Wanneer de richtlijnen vanuit de overheid, KNGU en gemeente wijzigen, zal het protocol
worden aangepast. Wij hopen met de maatregelen uit dit protocol zo veel mogelijk risico’s
op besmetting en verspreiding van het corona-virus te kunnen uitsluiten. Dit kunnen wij met
de medewerking van alle dansers, ouders en vrijwilligers. Wij rekenen er dan ook op dat
iedereen zich houdt aan de gestelde regels en aanwijzingen van train(st)ers en
bestuursleden opvolgt. Het kan gebeuren dat de lokale en rijksoverheden besluiten om de
maatregelen voor het sporten aan te passen.
Dit protocol gaat uit van de per 14 december 2020 geldende landelijke maatregelen en zal,
indien die in de komende tijd veranderen, op basis van die veranderingen worden
aangepast.
Wij wensen alle leden veel plezier bij het sporten, op welke manier dan ook!
Met sportieve groet,
Bestuur Dance Barendrecht

Contactinformatie:
• Astrid Terlouw, (kandidaat) secretaris bestuur Dance Barendrecht,
secretariaat@dancebarendrecht.nl
Belangrijkste wijzigingen per 14 december 2020
Op maandag 14 december is er weer een nieuw pakket met maatregelen aangekondigd.
Graag geef ik u een samenvatting van deze maatregelen die voor ons van toepassing zijn.
•

Vanaf 14 december mogen er t/m 19 januari 2021 geen trainingen meer plaatsvinden
in binnensportaccommodaties. Alle binnensportaccommodaties in Barendrecht zijn
als gevolg hiervan de komende vijf weken gesloten. Dat betekent dat alle lessen
vervallen op deze binnenlocaties van Dance Barendrecht, zijnde de gemeentezalen
Hof van Maxima, MFA De Kruidentuin en MFA Zichtwei. Groepslessen buiten mogen
niet plaatsvinden.
Het NOC*NSF presenteert deze week een aanvullend protocol. Voor meer informatie
kunt u terecht op de website van het NOC*NSF, het RIVM of de Veiligheidsregio.

•

Vanaf 4 januari 2021 zal per groep gekeken worden naar de mogelijkheden voor een
vervanging van de reguliere lessen. Dit kan gaan om een online-les of een
thuisopdracht en film/dansaanbod online. Onze hoop is om, zodra het weer is
toegestaan is, veilig en gezond in de zaal te kunnen staan en de lessen live voort te
kunnen zetten. Tot die tijd houden we jullie op de hoogte van nieuwe
ontwikkelingen.

