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Beste ouders. 
 
De COVID-19 maatregelen worden nu ook verstrengd voor de -13-jarigen en GymKa had de keuze om tijdelijk 
volledig te sluiten, of om onze werking bij te sturen en te proberen onze jongsten nog zoveel mogelijk te 
laten turnen of dansen.  
Van de 204 reacties op onze vorige poll koos 88% voor GymKa. We zijn dus heel hard aan het werk gegaan 
om iets te organiseren dat volledig aan de gestelde maatregelen voldoet. 
De nieuwe regeling gaat in vanaf zaterdag 30 januari. (tenzij we worden teruggefloten) De lessen van vrijdag 
gaan dus nog door zoals afgelopen week.  
 
We lopen met deze communicatie even vóór op de formalisering van het ministerieel besluit en een toelating 
van de gemeente, maar spelen in op de vraag om ons reeds tijdens dit weekend aan de kleinere bubbels te 
houden. We gaan er vanuit dat onze regeling aanvaard wordt en wilden jullie dan ook tijdig informeren. 
 
We hebben een reeks maatregelen getroffen om ook met de <13-jarigen toch met verschillende kleine 
bubbels in de zaal te kunnen turnen in een regeling zodat die bubbels geen contact hebben met een andere 
bubbel  in de zaal en waarbij we de contacten vermijden bij aankomen en vertrekken. Daarvoor krijgt iedere 
groep een aparte toegang tot de zaal. Die krijg je bij het eerste bezoek toegewezen. 
Maar denk eraan: Je bent als kind alleen welkom indien je niet aan een andere uithuizige hobby of 
vrijetijdsactiviteit deelneemt !!! 
Een aantal lessen schuiven 10 minuten op, en de flikskes vallen terug op één training per week. Deze 
aanpassingen staan onderaan.  
 
De nieuwe regels beperken de grootte van de groep waarin geturnd mag worden dus ook voor de kleuters tot 
maximum 10 (exclusief trainers). Omdat onze kleutergroepen met meer dan 50 zijn, zit er niets anders op 
dan alle kleuters om de beurt nog één keertje de kans te geven vóór de krokusvakantie.  
 
Voor de kleuters moet je vooraf kiezen aan welke les je wil deelnemen! 
In onderstaande formulieren kan u één dag kiezen waarop uw kleuter komt turnen. U mag vrij kiezen tussen 
zaterdag of zondag, waar er nog plaats is. Wanneer er voor een training 10 kleuters werden geregistreerd, 
dan kan je niet meer kiezen voor die dag en moet je een andere dag kiezen. 
 
De formulieren hieronder bevatten de data tot aan de krokusvakantie. Indien nodig, krijgt u tijdens de 
krokusvakantie een nieuw formulier doorgestuurd voor de periode na de vakantie. Let dus tegen dan op uw 
mail en facebook voor een nieuwe registratie. 
 
Voor vragen kan u steeds terecht bij onze corona-verantwoordelijke Sonia Ruelens: sonia.ruelens@telenet.be 
 
Keuzeformulieren voor kleuters: 
Kleuterturnen GymKa 2-3 jarigen  
Kleuterturnen GymKa 4-5 jarigen  
 
Aanpassingen bij andere groepen: 
Toestelturnen basis meisjes 5+  

 Training op vrijdag begint en eindigt 10 minuten later.  
 

Toestelturnen RecreaWedstrijd jongens (Flikskes) 
 Training van zaterdag vervalt.  
  Extra training op donderdag vervalt.  

 
Toestelturnen RecreaWedstrijd meisjes 1-4 (Flikskes)  
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  Training van maandag vervalt.  
 

Toestelturnen RecreaWedstrijd meisjes 5+ (Flikskes)  
 Training op vrijdag valt weg 
 Training op zaterdag begint en eindigt 10 minuten later  

 
Tumbling Wedstrijd 1-4  

  op zaterdag start en eindigt deze groep 10 minuten later 
 

Tumbling Wedstrijd vanaf 5de Lj  
  op zaterdag start en eindigt deze groep 10 minuten later 

 
Tumbling-Trampo Basis middelbaar  

 Deze groep op donderdag begint en eindigt 10 minuten later: 19u10 - 20u10 
 

Voor de groepen die hier niet bij staan, zijn er geen aanpassingen. 
 
Met sportieve groeten, 
Jullie GymKa team 
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secretaris GymKa vzw 
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