
PROTOCOL Urban Gym Almere - COVID-19 
Kids fitness - Kids fitness + 

1.0 Algemeen 
1.1 Houd minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar. 
1.2 Schud geen handen. 
1.3 Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. 
1.4 Was je handen minimaal 20 seconden bij de start van de training. 
1.5 Heb je verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, 
niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? Blijf thuis 
en ziek uit. 
1.6 Heb je 1 of meerdere personen in het huishouden ernstige klachten 
zoals koorts en/of benauwdheid, dan moet je thuisblijven en kun je niet 
trainen. 
1.7 Stel jezelf regelmatig op de hoogte van de meest actuele richtlijnen 
via RIVM.nl. 
1.8 Voor zowel de leden als de ouders geldt, als je je niet houdt aan de 
regels en/of de aanwijzigingen van de trainers, word je verwijderd uit de 
les en is verdere deelname niet toegestaan. 

2.0 Trainingslocatie      
2.1 Er wordt getraind aan de voorzijde/zij- en achterkant van het terrein 
van Urban Gym Almere. Dit is een openbaar terrein en hier gelden de 
regels van de openbare orde van de Gemeente Almere. De trainer bepaalt 
van te voren wat de trainingslocatie van de training is.  
2.2 De tweede lokatie waar mogelijk wordt getraind is Mederiaan 
Speeleiland in Almere Buiten. Dit is een openbaar terrein en hier gelden 
de regels van de openbare orde van de Gemeente Almere. De trainer 
bepaalt van te voren wat de trainingslocatie van de training is.  
          
3.0 Doelgroep 
3.1 Kids fitness is voor kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar. 
Voor hen gelden alle algemene veiligheid en hygiene regels met 
uitzondering van de anderhalve meter afstandsbeperking. De training 
bestaat uit maximaal 8 kinderen.  
3.2 Kids fitness + is voor kinderen in de leeftijd van 13 t/m 18 jaar. Voor 
hen gelden alle algemene veiligheid en hygiene regels. De training bestaat 
uit maximaal 8 kinderen. 

4.0 Sportkleding 
4.1 Je traint in sportkleding die je beschermen tegen weersinvloeden. 
Tevens draag je buiten sportschoenen. Neem een met water gevulde 
bidon mee. 

http://RIVM.nl


5.0 Deelname trainingen 
5.1 Alle kinderen dienen zich minimaal 6 uur van te voren aan te melden 
via de persoonlijk app van Virtuagym zodat dit wordt verwerkt in het 
ledensysteem. 
5.2 Aanrakingen zoals een high five of een schouderklop worden door 
zowel de trainer als de kinderen niet gedaan.  
5.3 Kinderen melden zich zoveel mogelijk zelfstandig voor de training. Het 
is voor de ouders niet toegestaan te kijken naar de training of hierbij 
aanwezig te zijn. Wordt een kind gebracht, dan wordt er verwacht dat het 
kind direct na de training weer wordt opgehaald.      
5.4 Afstand houden van alle trainers is verplicht, om ook de gezondheid 
van de trainer te respecteren.                      
5.5 De ouders blijven, in het uur dat de kinderen sporten, telefonisch 
bereikbaar. Check tevens of het noodnummer staat geregistreerd in het 
account.  
5.6 De lessen beginnen op aangegeven roostertijden en deze tijden 
dienen strikt en strak opgevolgd te worden. 
5.7 Na de training verlaat je direct het terrein waar de training heeft 
plaatsgevonden. 

6.0 Fiets/carpool 
6.1 Kom zoveel mogelijk op de fiets of maak gebruik van het carpoolen. 
Vermijd zoveel mogelijk het openbaar vervoer. 

7.0 Gebruik binnen locatie 
7.1 De binnen locatie van Urban Gym Almere is gesloten. Bij hoge 
uitzondering mag er gebruik worden gemaakt van de toiletten. Dit geldt 
uitsluitend voor de deelnemers aan de training. Ga, voor de komst naar de 
training, thuis naar het toilet. 

8.0 Gebruik materialen 
8.1 Na elke les worden alle gebruikte materialen schoongemaakt. Het 
schoonmaken zal grondig gebeuren en zal in geen geval verwaarloosd 
worden. Het dragen van handschoenen van de trainers is verplicht, dit is 
om de gezondheid van de trainers te waarborgen. 

9.0 Communicatie 
9.1 Alle communicatie verloopt via het community portaal van de 
persoonlijke app van Virtuagym. 

10.0 EHBO 
Er is een EHBO box aanwezig op de trainingslocatie. 

Dit is een levend document en kan op ieder gewenst moment eenzijdig 
door Urban Gym Almere worden aangepast als de situatie hier om vraagt.


