
Beste sporter,  

 

Allereerst willen we je bedanken voor je goede gedrag de afgelopen maanden. Mede daardoor 

hebben wij nu nog de kans van het kabinet gekregen om open te blijven. Helaas gaat het niet zo goed 

momenteel in Nederland met de ontwikkeling van het virus en daarom zijn er sinds gisteren weer 

een aantal maatregelen aangescherpt. Wat dit betekent voor jou als lid PréSport, lees je in deze 

nieuwsbrief.  

 

Maximaal 30 mensen per groepsleszaal 

Voor groepslessen geldt een maximum van 30 personen per zaal. De overheid ziet sporten in de 

sportschool namelijk als een individuele activiteit. Oftewel: een groepsles bestaat uit 30 individuen 

en niet uit een team van 30 mensen. Zoveel mensen hadden wij al niet per les vanwege de 1,5 meter 

afstand. Dit geldt ook voor zwembad groepslessen (AquaFit, zwangerschapszwemmen, ouder en kind 

zwemmen e.d.). 

Uit voorzorg zullen we de aantallen van sommige lessen nog iets naar beneden zetten. Dit doen we 

zolang het aantal besmettingen hoog is. Hiermee zorgen we voor een veilige sportomgeving waarbij 

we meer dan 1,5 meter afstand kunnen houden.  

 

Kleedkamers, douches zijn gesloten 

De kleedkamers en douches zijn gesloten voor zaalsporters. Voor zwemactiviteiten is er wel de 

mogelijkheid om je om te kleden in één van de kleedkamers. (route blijft éénrichtingsverkeer, heen 

via koffieruimte, terug via kleedkamers.  

Douchen is ook voor gebruikers van het zwembad niet toegestaan. Wel afspoelen bij het zwembad 

voor het betreden van het zwembad i.v.m. de hygiëne en kwaliteit van het water.  

 

Aangezien je geen spullen beneden of in de kleedkamers kunt achterlaten, is het toegestaan om één 

grote tas mee te nemen naar de zaal. Je kunt hier je jas, schoenen en belangrijke spullen zoals je 

sleutels in meenemen. Je hebt dan ook de keuze om de zaal direct boven naar buiten te verlaten. 

 

Horecaruimte enkel open voor afhaal  

Onze koffieruimte is gesloten. Je kunt wel een flesje water halen als je gaat sporten of een kop koffie 

of iets anders meenemen als je naar buiten gaat. De koffieruimte zo min mogelijk gebruiken als 

wachtruimte voor ouders die wachten tijdens de zwemles van hun kind. Indien mogelijk, wacht 

buiten, in de auto, of ga naar huis. Bij het ophalen van zwemkinderen, neem 5 minuten voor afloop 

van de les plaats in de kleedkamers. NIET IN DE GANG!! 

 

Mondkapjes  

Momenteel is het nog een vrije keuze, maar dringend advies van de overheid om een mondkapje te 

dragen wanneer je je verplaatst tussen verschillende ruimtes (bij binnenkomst, op de gang etc.) 

Tijdens het omkleden en in de zwembadruimte wordt het niet aangeraden en het dragen van een 

mondkapje tijdens het sporten wordt door de Rijksoverheid afgeraden. 

De leukste mondkapjes koop je bij ons voor slechts 3 euro       

Hou vol! Dan kunnen we hopelijk lekker blijven sporten, zwemmen en dansen! 

Namens het hele team van PréSport. 


