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Algemene veiligheid- en hygiëneregels voor HappyGym leden, 

ouders en begeleiders 

 

Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren. 
 

Ouder en kind 
 

Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; 

Blijf thuis als jij of je peuter de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: 

neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts; 

Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als 

iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten; 

Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). 

Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je 

thuis blijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was 

(volg hierin het advies van de GGD); 

Blijf thuis als jij of je peuter het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een 

laboratoriumtest) minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test; 

Blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het 

nieuwe coronavirus is vastgesteld; 

Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten bij jou of je peuter ontstaan zoals: 

neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts; 

Houd anderhalve meter (twee armlengtes) afstand van ieder andere persoon buiten jouw 

huishouden, uitzondering 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 en zorg dat je thuis je peuter omkleed voor 

de lessen; 

Was je handen en die van je peuter met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie; 

Douche je peuter thuis en niet op de sportlocatie; 

Vermijd het aanraken van je gezicht; 

Schud geen handen; 
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Kom niet eerder dan vijf minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna 

naar huis. 

Breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie; 

Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers en begeleiders; 

Het is niet de bedoeling dat er naast één ouder of verzorger extra personen aanwezig zijn op de 

sportlocatie.  

De ouder en kind lessen zijn nu anders dan normaal, het is niet meer de bedoeling dat er naast één 

ouder of verzorger extra personen aanwezig zijn op de sportlocatie. (Opa, oma, broer, zus, etc.) zijn 

daarom niet meer toegestaan. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren); Let 

er als ouder op dat je de 1,5 meter in acht neemt conform de richtlijnen RIVM. 

Direct na de sportactiviteit verlaten de peuter en de ouder/verzorger de sportlocatie/afgesproken 

plek direct. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is. 

 

Richtlijnen sociale vaardigheid 
 

Locatie 
 

Kleedkamers blijven gesloten. De peuters komen in hun sportkleding naar de locatie zodat er geen 

kleding of andere spullen hoeven worden opgeslagen. 

Wij willen ouders erop wijzen dat de kinderen geen kostbare voorwerpen bij zich hebben, de 

kleedkamers zijn gesloten dus veilig bewaren kan een probleem zijn. Minder mensen aanwezig kan 

ook de diefstalgevoeligheid van de locatie groter worden. 

Er zullen desinfectiemiddelen, hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen voor materialen 

beschikbaar zijn voor de trainers/begeleider en peuters. 

De hygiëneregels zullen worden opgehangen bij de ingang van de sportaccommodatie én bij de 

sportvelden binnen de accommodatie. 

 

Regels rondom het aankomen en verlaten van HappyGym 
 

Voor de toestroom van de leden en peuters geldt het volgende; 

Voor de sporthal van de Zandzee (ter hoogte van de steeg tussen de zandzee en Squash & Welness) 

zullen wij duidelijke cirkels markeren waarin ouders met hun kind wachten tot dat ze opgehaald 

worden door een medewerker van HappyGym die ze vervolgens naar het buitenterrein van de 

Zandzee brengt. 
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Op de sportlocatie (buitenterrein Zandzee) liggen hoepels waarin ouders en kinderen kunnen 

plaatsnemen, van hieruit starten we de lessen met een warming-up. Het parcours zetten wij ruim op 

zodat er voldoende (minimaal 1,5 meter) ruimte is tussen de deelnemers. Ouders houden zich strikt 

aan deze 1,5 meter norm. 

Bij het verlaten van de sportlocatie loopt een medewerker van HappyGym mee naar de 

parkeerplaatsen en zorgt dat iedereen meteen het terrein verlaat. 

 

Trainers en begeleiders 
 

Trainers/begeleiders zullen worden geïnstrueerd over de wijze waarop ze op een verantwoorde en 

veilige manier de peutergum kunnen uitvoeren; 

Vreemden worden aangesproken waarom ze zich op de locatie bevinden en zullen worden verzocht 

je ruimte te verlaten. 

De hoofdtrainer en tevens (Corona) coördinator is Yentl Reurekas, haar gegevens: 

Yentl Reurekas 

06- 54 66 25 79 

Info@happygym.nl  

Kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de accommodatie waar je training 

gaat geven; 

Trainers, begeleiders en vrijwilligers van boven 70 jaar en uit risicogroepen dienen zelf hun risico te 

analyseren of zij zich op buiten sportparken of in de openbare ruimte in groepen kunnen begeven. 

Raadpleeg desnoods je huisarts; 

Zorg dat de training klaar staat zodat je meteen kunt beginnen. Laat sporters in daartoe afgebakende 

ruimtes trainen; 

Help de sporters en andere begeleiders om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan 

wanneer dat niet gebeurt; 

Houd anderhalve meter afstand met mede-trainers/begeleiders (geen lichamelijk contact); 

Volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen; 

Laat sporters niet eerder toe dan vijf minuten voor de starttijd van de training/activiteit. De sporters 

moeten na afloop direct vertrekken; 

Laat sporters gefaseerd het sportveld betreden en verlaten; 

Zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de les/training, tenzij dat in specifieke gevallen noodzakelijk is; 

Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes; 

Was je handen met water en zeep na iedere training; 
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