
 Corona-protocol van GAC ingaande 19 december 2021 

 Reden voor invoering van een nieuw protocol 

 Met ingang van 19 december 05:00 uur hee� het demissionair kabinet nieuwe maatregelen 
 aangekondigd voor de sport. Deze zijn erg ingrijpend. 

 Regels die gevolgen hebben voor de ac�viteiten van GAC: 

 ●  Iedereen wordt met klem gevraagd zowel binnen als buiten steeds de basisregels in acht te blijven 
 nemen: 

 o  Klachten? Blijf thuis en laat u direct testen; 
 o  1,5 meter afstand houden,  overal  ; 
 o  Was vaak uw handen; 
 o  Hoest en nies in uw elleboog; 
 o  Schud geen handen. 

 ●  Binnensportloka�es en gebouwen zijn gesloten. Alleen buitentoile�en mogen toegankelijk blijven. 
 ●  Sporten op sportloka�es buiten is alleen toegestaan tussen 05.00 en 17.00 uur: 

 o  Voor volwassenen van 18 jaar en ouder is sporten toegestaan met max 2 personen op 1,5 
 meter afstand exclusief instructeur. 

 o  Voor Kinderen tot en met 17 jaar zijn trainingen en onderlinge wedstrijden met teams van 
 de eigen club toegestaan. Tijdens het sporten hoe� geen 1,5 meter afstand gehouden te 
 worden. 

 ●  Sporten buiten (in de openbare ruimte) is toegestaan: 
 o  Georganiseerd buiten in de openbare ruimte sporten is (ook na 17.00 uur) toegestaan, met 

 maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand exclusief instructeur. 
 o  Meerdere kleine groepjes worden gezien als een groot georganiseerd verband en dit is niet 

 toegestaan. 
 ●  Wedstrijden (behoudens onderlinge wedstrijden onder 18 jaar) zijn niet toegestaan. 
 ●  Publiek langs de baan is niet toegestaan. 

 Om deze regels te kunnen handhaven zijn wij genoodzaakt een aantal maatregelen te treffen, die 
 hieronder worden samengevat. GAC is we�elijk verplicht om naleving van de regels te controleren, en 
 kan beboet worden als overtredingen worden geconstateerd. 



 Maatregelen: 

 ●  Ons gebouw, inclusief kleedkamers, douches, krachthonk en kan�ne zijn tot nader order gesloten. 
 Het buitentoilet bij de baan blij� toegankelijk. 

 ●  Commissie-vergaderingen zijn niet meer fysiek toegestaan. Wij verzoeken commissies om hun 
 vergaderingen online te houden. 

 ●  Het is trainers en coördinatoren niet toegestaan om het gebouw open te stellen voor anderen. Wel is 
 het hen toegestaan om zelf iets (bijvoorbeeld materialen) in het gebouw op te halen. 

 ●  Wedstrijdatle�ek: er kunnen helaas geen trainingen na 17:00 uur plaatsvinden. De vervroegde 
 trainingen blijven gehandhaafd. Voor 18 jaar en ouder zullen deze zodanig worden aangepast dat 
 personen (exclusief trainer) wordt gerespecteerd. Indien dat niet mogelijk is dan vervallen ook die 
 trainingen. Hierover zullen de trainers zelf hun groep informeren. 

 ●  Zowel �jdens trainingen als eventuele onderlinge wedstrijden is publiek niet toegestaan. 

 ●  Loopsport (en MILA indien buiten de baan): in de openbare ruimte zijn de regels voor en na 17:00 
 uur gelijk. De regel is maximaal 2 personen (exclusief trainer) op 1,5 meter afstand. De loopgroep 
 opsplitsen in meerdere kleine groepjes met bijvoorbeeld 20 meter afstand ertussen is niet 
 toegestaan. Hierdoor is het helaas niet mogelijk om de trainingen de komende �jd centraal vanuit 
 GAC te organiseren. De loopsport-trainingen vervallen daarom tot nader order. Wij adviseren 
 iedereen om individueel of samen met een loopmaatje te blijven lopen. Zo blijf je gezond en in vorm 
 tot we weer in groepen mogen trainen.. 

 ●  De Bootcamp trainingen vervallen. 


