
 
 

Protocol en werkwijze Omnigym opstarten sportlessen buiten 
 

Beste leden en ouder(s)/ verzorger(s), 

 

Vanaf woensdag 29 april kan er buiten gesport worden door de jeugd t/m 18 jaar. Ook bij Omnigym 

zijn we sindsdien druk met het uitwerken van deze mogelijkheid. Vanuit het NOC*NSF, de KNGU en 

de gemeente Assen hebben wij sportprotocollen ontvangen waarmee we aan het werk zijn gegaan. 

Als binnensport hebben wij natuurlijk niet zomaar een locatie buiten tot onze beschikking en ook de 

verzekering dekt niet alle activiteiten buiten, waardoor we beperkt zijn in onze mogelijkheden. Maar 

het is ons gelukt, we hebben voor de meeste groepen een vervangend sportaanbod kunnen creëren 

zodat onze jeugd vanaf maandag 11 mei weer kan sporten! 

Inmiddels is bekend dat ook de leden vanaf 18 jaar kunnen aanhaken bij dit sportaanbod. 

 

Hieronder leest u hoe wij invulling geven aan het protocol, wat dit voor u en uw kind betekent en 

wat u van ons kunt verwachten. Bij het opstellen van dit plan hebben we het ‘Algemeen 

sportprotocol verantwoord sporten kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar’, het ‘Aanvullende 

sportprotocol’ van de KNGU en het ‘Drents protocol sporten voor kinderen en jeugd’ gebruikt als 

leidraad. Het ontwikkelen van een plan vraagt echter maatwerk. Wij volgen te allen tijde de 

richtlijnen van het kabinet en het RIVM en hebben onze activiteiten vanaf 11 mei zo ingericht dat er 

voor alle sporters, ouders, vrijwilligers en leiding een zo veilig mogelijke situatie ontstaat. 

 

Voor iedereen geldt: 

• Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, 

loopneus, niezen, keelpijn, hoest, benauwdheid of koorts.  

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of 

benauwdheidsklachten totdat iedereen weer volledig hersteld is.  

• Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering: 

dit geldt niet voor kinderen tot en met 12 jaar) 

• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. 

• Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet. Op de sportlocatie is geen 

mogelijkheid voor toiletgebruik! 

• Was voorafgaand aan je training thuis je handen met zeep, minimaal 20 seconden.  

• Was de handen met zeep of desinfectans als je handen vuil zijn; na het aanraken van 

objecten waar veel mensen aanzitten (deurknoppen, pinapparaten, afstandsbediening, etc); 

na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus. 

• Vermijd het aanraken van je gezicht.  

• Schud geen handen 

 

Voor sporters geldt: 

• Kom alleen naar de les als je (tijdig) bent aangemeld! Aanmelden kan via 

https://forms.gle/fZuSSqpvwXR1Phri8 tot uiterlijk 18.00 uur de dag voorafgaand aan de 

lesdag.  

https://forms.gle/fZuSSqpvwXR1Phri8


 
 

• Buiten sporten is toch net even anders dan binnen sporten. Denk goed na over welke kleren 

en schoenen (deze zijn verplicht!) je aandoet. Houd rekening met de weersomstandigheden 

(regen, wind, temperatuur, etc.).  

• Er is op de sportlocatie geen mogelijkheid om je om te kleden, dus kom omgekleed naar de 

les. 

• Zorg zelf voor een flesje water, zonnebrand, zakdoekjes en andere hulpmiddelen die je 

binnen normaal niet nodig hebt en/ of normaal op de accommodatie te verkrijgen zijn. 

• Maak je haren goed vast, zodat je zo min mogelijk aan je gezicht hoeft te zitten. 

• Doordat de leiding niet naast je kan staan om te corrigeren of bewegingen te begeleiden, 

worden er alleen oefeningen gedaan die iedereen beheerst. Alleen het uitvoeren van 

oefeningen gericht op conditie en spierontwikkeling vallen onder de verzekering. De invulling 

van de lessen kan dus zeer verschillend zijn van wat je van ons gewend bent. 

• Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de les aan op de parkeergelegenheid van 

de sportlocatie. Verlaat na de les direct de sportlocatie en parkeergelegenheid. 

 

Voor ouders en verzorgers geldt: 

• Meld uw kind(eren) z.s.m. aan voor een les (per kind dient een aanmelding te worden 

gedaan). U kunt dit doen via https://forms.gle/fZuSSqpvwXR1Phri8 tot uiterlijk 18.00 uur de 

dag voorafgaand aan de lesdag. Wij hebben het sportaanbod i.v.m. de beperkingen en 

maatregelen gecentreerd op 2 dagen en hebben 1 locatie voor alle recreatieve leden vanaf 

3,5 jaar. U kunt zelf kiezen op welk moment u uw kind(eren) wil laten sporten bij ons. Wel 

geldt de keuze voor de gehele duur van het buiten sporten.  

• Breng uw kind(eren) alleen als het tijdig is aangemeld voor de les! 

• Per les is een beperkt aantal plekken, wanneer een les vol is, nemen we contact met u op. 

Bent u te laat met opgeven (dus na 18.00 uur op de dag voorafgaand aan de lesdag), dan kan 

uw kind vanaf de week erna meedoen met de les, mits er plek is. 

• Als ouder heeft u geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de les 

van uw kind(eren). Kind(eren) kunnen worden afgezet op de speciaal hiervoor ingerichte 

parkeerplaats, ouders dienen in de auto te blijven zitten of (zo snel mogelijk) door te fietsen.  

• Breng uw kind niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de les en volg te allen tijde de 

aanwijzingen van de leiding en/ of coronaverantwoordelijken op.  

• Reis alleen met uw kind(eren) of kom met personen uit uw huishouden. 

• Breng uw kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie, bijvoorbeeld 

te voet, met de fiets of eigen auto. Maak zo min mogelijk gebruik van openbaar vervoer. 

• Direct na de sportactiviteit halen de ouders de kinderen op van de sportlocatie. Zorg ervoor 

dat dit moment zo kort mogelijk is. 

• Kan uw kind een keer niet, meld het dan tijdig af bij de leiding via de speciale Whatsapp-

groep. 

• Per les zijn er 2 coronaverantwoordelijken nodig ter ondersteuning van de leiding voor 

bijvoorbeeld het in goede banen leiden van het halen en brengen, lopen naar de locatie met 

de sporters, ontsmetten van handen en sportmateriaal. U kunt zich hiervoor opgeven bij het 

aanmelden van uw kind(eren) voor een les. 

https://forms.gle/fZuSSqpvwXR1Phri8


 
 

Zonder voldoende vrijwilligers die als coronaverantwoordelijke willen optreden kan de les 

niet doorgaan! 

 

Wat kunt u verwachten van ons? 

• Leiding met klachten blijft thuis! Ook leiding die in één van de risicogroepen valt wordt niet 

ingezet. 

• Alle leiding beschikt over voldoende desinfectans en water en zeep om handen en 

sportmaterialen die gedeeld worden, te ontsmetten. 

• Wij houden ons aan de 1,5 meter afstand, ook naar de kinderen. Wilt u dit met uw kind 

bespreken? In geval van verdriet of EHBO zullen wij de kinderen natuurlijk wel gewoon 

helpen en daarna de handen weer grondig ontsmetten met desinfectans. 

• Niezen en kuchen doen wij in de elleboog en wij raken ons gezicht niet aan. Wij blijven elkaar 

en de sporters hier ook op wijzen. 

• Er is bij elke les 2 leiding aanwezig, aangevuld met 2 coronaverantwoordelijken. Deze 

laatsten zijn te herkennen aan het gekleurde hesje. 

• Bij de parkeergelegenheid van de sportlocatie wordt duidelijk aangegeven waar u langs moet 

en kan stoppen om uw kind af te zetten. 

• Van de parkeergelegenheid is een speciaal looppad naar de sportlocatie. Andersom is er ook 

een apart looppad om contact tussen verschillende lesgroepen te vermijden. 

 

 

Wij hopen op ieders medewerking en begrip. Bespreekt u bovenstaande goed met uw kind(eren), 

zodat zij weten welke regels er gelden. Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u ons bereiken via 

info@omnigym.nl 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur Omnigym Assen 

mailto:info@omnigym.nl

