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NIEUWE MAATREGELEN SPORT MET INGANG VAN 15 JANUARI 2022 
 
 

• Met ingang van zaterdag 15 januari 2022 mag er weer binnen gesport worden en gelden 
er geen restricties meer wat betreft de trainingstijden. Er kan dus weer volgens het 
reguliere lesrooster lesgegeven worden. 
 

• In het weekend van 15 en 16 januari 2022 zijn de buitentrainingen voor de leden van de 
freerunning en het recreatief turnen verplaatst naar onze eigen accommodatie. 
 

• Voor sporters vanaf 18 jaar is een coronatoegangsbewijs (CTB) vereist. Dit geldt ook 
voor de volwassen begeleiders van de ouder & peuter lessen.  
 

• In alle CTB-plichtige ruimten is de 1,5 meter afstand verplicht en er geldt een dringend 
advies voor iedereen van 13 jaar en ouder om een mondkapje te dragen, behalve tijdens 
het sporten. 
 

• Houd je verder aan de algemene richtlijnen: 

- Was vaak en goed uw handen (in de entree staat een hygiënezuil) 

- Houd 1,5 meter afstand en schud geen handen 

- Blijf thuis bij klachten en doe direct een test, ook als je gevaccineerd bent 

- Zorg voor voldoende frisse lucht 
  

• Bel niet aan maar wacht 5 minuten voor aanvang van de les tot de deur geopend 
wordt voor leden. Dus kom op tijd en houd er rekening mee dat het aanbellen medische 
behandelingen van en andere lessen verstoort.  
 

• Er is geen publiek toegestaan bij trainingen en onderlinge wedstrijden. Tevens is niet 
mogelijk om mee te lopen naar de kleedkamers. De kleedkamers zijn gewoon geopend. 
 

• Tip voor jongere leden: trek thuis alvast de sportkleding aan en met daar overheen 
bijvoorbeeld een trainingspak of onesie om het omkleden makkelijker te maken. 
 

• Het geheel vrijblijvend volgen van proeflessen blijft mogelijk. Stuur een bericht naar 
info@dos-alphen.nl of neem een briefje met contactgegevens mee. Ook hierbij geldt dat 
vanaf 18 jaar het tonen van een CTB verplicht is. 
 

• Als vereniging voeren wij deze regels uit om samen te kunnen blijven sporten. Wij vragen 
u vriendelijk doch dringend om deze regels te respecteren. 
 

• Tot slot wensen wij iedereen ontzettend veel sportplezier! 
 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Bestuur DOS Alphen aan den Rijn                 
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