
  Juli 2021 

Huisregels Bewegen met Movimento 

Nijntje pleintjes – zaterdagen 

 

 

Er zijn nog steeds de nodige beperkingen van kracht. Om met inachtneming van die 

beperkingen alles op en rond de gym in de geode banen te leiden, zijn er vanuit de 

rijksoverheid, het NOC*NSF en de gemeente Amersfoort protocollen en richtlijnen 

opgesteld waaruit Bewegen met Movimento de volgende huisregels heeft 

opgesteld.  

 

Algemene uitganspunten 

• Blijf thuis bij klachten en laat je testen. 

• Pas hygiëne toe. 

• Houd als volwassenen 1,5 meter afstand van een ander (geld niet voor 

personen uit één huishouden). 

• Kinderen tot 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden.  

• Ga voor je naar de gym gaat thuis naar het toilet en was minimaal 20 

seconden je handen met water en zeep.  

• Bewegen met Movimento zorgt voor handdesinfectiemiddelen, gebruik 

hiervan bij binnenkomst is verplicht.  

• Schud geen handen.  

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

• Er vindt (via whatsapp) een gezondheidscheck plaats voor aanvang van de 

sportactiviteit. 

• Kleedkamer zijn gesloten. 

• Na afloop van het nijntje pleintje worden alle gebruikte materialen door 

Bewegen met Movimento gedesinfecteerd.  

 

Voor de sporters 

• Na afloop van de sportactiviteit dien je de sportaccommodatie zo snel 

mogelijk te verlaten.  

• Gebruik de toiletten alleen in uiterste noodzaak.  

 

Het kan zo zijn dat er tijdens de les foto's of filmpjes worden gemaakt. Deze kunnen 

gebruikt worden op onze website, social media, flyers, posters en/of advertenties 

van Bewegen met Movimento. Wanneer u niet wil dat dit gebeurd van uw 

dochter/zoon, vragen wij u dit van te voren aan te geven.  

 

Er kunnen maximaal 10 kinderen deelnemen aan het nijntje pleintje. Van elke kind, 

mag er één ouder aanwezig zijn. Wij vragen €5,00 per kind en zullen dit bedrag via 

een tikkie vragen. Het is dan ook verplicht van je van te voren aan te melden via: 

info@movi-mento.com. Zonder aanmelding, kunnen we u niet toelaten.  

 

 

Voor vragen of opmerkingen over deze huisregels, kunt u contact opnemen met: 

Samoa Schubert, info@movi-mento.com of 06-15094716.  

 

 

 

mailto:info@movi-mento.com
mailto:info@movi-mento.com

