
Huisregels Bewegen met Movimento 

Nijntje pleintjes – woensdag 2 en 9 september 2020 

 

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

beperkingen alles op en rond de gymzalen in goede banen te leiden, zijn er vanuit de 

rijksoverheid, het NOC*NSF en de gemeente Huizen protocollen en richtlijnen opgesteld waaruit 

Bewegen met Movimento de volgende huisregels heeft opgesteld.   

 

Algemeen 

• Houd als volwassenen 1,5 meter afstand van een ander (geldt niet voor personen uit één 

huishouden).  

Kinderen tot 13 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden. 

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

handen met water en zeep. 

• Bewegen met Movimento zorgt handdesinfectiemiddelen, gebruik hiervan bij binnenkomst 

is verplicht. 

• Schud geen handen. 

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

• Blijf thuis als je één van de volgende symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, 

benauwdheid of koorts. 

• Blijf 14 dagen thuis als jij of iemand in jouw huishouden positief getest is op het 

nieuwe coronavirus (COVID-19). 

• De gymzaal, kleedkamers en toiletten worden elke dag (eenmaal per dag) 

schoongemaakt. De coördinatie hiervan ligt bij de gemeente Huizen. 

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

Movimento gedesinfecteerd. 

 

Voor de sporters 

• Gebruik de kleedkamers zo min mogelijk. Doe bij voorkeur thuis je sportkleding al aan. 

• Gebruik de toiletten alleen in uiterste noodzaak. 

 

 

Er kunnen maximaal 12 kinderen deelnemen aan het nijntje pleintje. Van elke kind, mag er één 

ouder aanwezig zijn. Wij vragen €3,00 per kind en zullen dit bedrag via een tikkie vragen. Het is 

dan ook verplicht om je van te voren aan te melden via: info@movi-mento.com 

 

 

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

info@movi-mento.com of 06-15094716. 
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