COVID-19 MAATREGELEN – 4 NOVEMBER 2020
Per woensdag 4 november 2020 22u gelden aanvullende maatregelen in verband met
Covid-19.
Binnen de huidige maatregelen kun je bij ons komen trampoline springen, en
freerunnen. Nog altijd gelden de RIVM basis regels:
•
•
•
•

blijf thuis bij klachten, en laat je testen,
was je handen regelmatig, zorg voor goede hygiëne, hoest en nies in je elleboog,
reserveer vooraf je (trampoline) sessie, en
houd 1,5 meter afstand voor iedereen van 18 jaar en ouder.

Algemeen: Om de veiligheid van onze gasten en die van onze medewerkers te kunnen
garanderen, kunnen we alleen betalende bezoekers toelaten. Bij grote drukte kunnen we
vragen om even een ommetje te maken. Er is alleen toegang tot VROG na een online
reservering (tijdslot) vooraf via www.vrog.nl.
Trampoline parken: Trampolineparken zijn sportlocaties. Wel hebben we het aantal
mensen die tegelijk springen teruggebracht.
Café/Horeca: Het café (horeca) is tot nader order gesloten. Ook mogen we geen water
meer klaarzetten. We verzoeken iedereen om een eigen bidon mee te nemen. Er worden
geen consumpties verstrekt, en er mag, zoals altijd, geen eigen consumpties meegenomen
worden.
Registratie: Er kan alleen online via www.vrog.nl gereserveerd (tijdslot) worden. Daar vul
je ook tevens je contact gegevens in zodat we later zo nodig mensen kunnen informeren
over contacten met anderen. Er kan maximaal voor 2 personen geboekt worden.
VROG Party's: Voor VROG Party's van kinderen t/m 17 jaar geldt er geen beperking. Er
mogen maximaal 2 ouders bij een party blijven, en we beperken de party’s in deze periode
tot de sport activiteit. Andere ouders moeten buiten blijven wachten, ook bij het ophalen.
De kleedkamers zijn gesloten. Er is een mogelijkheid om maximaal 15min aan tafel te
blijven voor cadeautjes, maar er mogen geen consumpties genuttigd worden. Wel mogen
bidons met water meegenomen worden.
VROG Training: De trainingen t/m 17 jaar van VROG gaan gewoon door. Ouders dienen
hun kinderen bij de ingang af te zetten, en alleen in noodzakelijke gevallen binnen te
komen. Kijken naar de training is deze periode helaas ook niet mogelijk. De kleedkamers
en douches zijn gesloten.
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