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DRAAIBOEK  PAAS2DAAGSE  TTV  2021 
 
In dit draaiboek staan per onderdeel de coronamaatregelen opgelijst waarmee we als organisator van een sportkamp 
rekening moeten houden in april 2021. Telkens staan ook de concrete acties voor onze paas2daagse genoteerd. 
 
INHOUD:  
 
1. ADMINISTRATIE 

A. infofiche per deelnemer/begeleider 
B. contactlogboek 

2. COMMUNICATIE 
A. vooraf naar deelnemers 
B. procedure bij ziekte op kamp 
C. procedure bij besmetting van begeleider/deelnemer 
D. posters, pictogrammen en wegwijzers op locatie 
E. noodsituatie (evacuatieplan) 
F. afspraken begeleiders 
G. afspraken deelnemers 

3. GROEPSVERDELING  
A. groepsverdeling 
B. kleedkamers 
C. looproutes 
D. gebruikte ruimtes (wie waar wanneer) 

4. CORONAMAATREGELEN 
A. deelnemers (6elj) 
B. begeleiders 
C. covid-coördinator 
D. verluchten 
E. ontsmetten (checklist reinigen materiaal) 
F. EHBO 
G. materiaallijst club 
H. materiaallijst deelnemers/ouders 

5. DAGVERLOOP 
A. opstart 's morgens  
B. activiteiten 
C. pauze's  
D. lunch LS en afsluit KLS 
E. afsluit LS 

6. BIJLAGES 
 [1] Infofiche deelnemer Paas2daagse 
 [2] Praktische info deelnemers  
 [3]  
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1. ADMINISTRATIE 

A. INFOFICHE PER DEELNEMER / BEGELEIDER 

 
Er is een persoonlijke infofiche ingevuld door (de ouders van) iedere deelnemer en begeleider. Deze bevat 
onderstaande gegevens:  

 volledige naam  

 adres 

 geboortedatum 

 mailadres (ouders) 

 telefoonnummers waarop (groot)ouder(s) te bereiken zijn tijdens het kamp 

 gegevens huisarts 

 specifieke/noodzakelijke info over de gezondheid van de deelnemer 
 
Zie bijlage [1] Infofiche deelnemer 
 

B. CONTACTLOGBOEK 

 
Logboek waarin tijdens het kamp wordt bijgehouden wie met welke (externe) personen contact had.  

 Leden per vaste groep (= bubbel):  
 Zie 3.A. Groepsverdeling 
 

 Welke begeleiders hebben contact met welke bubbel: 
 Zie 3.A. Groepsverdeling 
 

 Wie van deelnemers/begeleiders had (per ongeluk) contact met andere deelnemers/begeleiders? 
 Aanvullen doorheen het sportkamp 
 
 
 
 
 
 

 Welke externen hadden contact met deelnemers/begeleiders gedurende de kampdagen? 
 Aanvullen doorheen het sportkamp 
 
 
 
 
 
 

 Hoe verhouden de bubbels van deelnemers zich t.o.v. van elkaar? 
 Zie 5. Dagverloop 

 Doorschuifsysteem activiteiten, binnen- en buitengaan, middageten,… 
 
 

 Hoe verhouden de begeleiders zich t.o.v. elkaar?  
 Zie 3.A. Groepsverdeling  
 Zie 4. Coronamaatregelen B. begeleiders & C. covid-coördinator 

 Mondmasker, afstand bij kruisen en overleg 
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2. COMMUNICATIE  

A. VOORAF NAAR DEELNEMERS 

 
Mail dat sportkamp kan doorgaan onder de huidige maatregelen, verstuurd op 28/3/2021: 
 
Beste ouders,  
We laten jullie graag weten dat we volgens de huidige maatregelen van de overheid, de gemeente Beerse en GymFed, 
onze Paas2daagse nog steeds veilig kunnen organiseren (weliswaar met een maximumaantal deelnemers). 
We volgen de geldende protocollen voor sportkampen in de paasvakantie op en werken momenteel hard om dit in een 
concrete planning te gieten.  
Als je nog niet eerder een bevestiging van inschrijving kreeg, mag je deze mail daartoe beschouwen.  
Met vragen over inschrijving en/of betaling, kan je steeds bij ons terecht.  
Meer concrete info over de praktische organisatie ontvang je ongeveer een week voor aanvang via mail.  
 
Mail met alle praktische info voor de organisatie van het kamp, verstuurd op 8/4/2021:  
 
Zie bijlage [2] Praktische info deelnemers 
 

B. PROCEDURE BIJ ZIEKTE OP KAMP 

 
Als een deelnemer/begeleider tijdens het kamp symptomen vertoont en/of zich ziek voelt, volgen we onderstaande 
stappen: 

 Zieke wordt in isolatie geplaatst (in scheidsrechterkleedkamer) 

 Ouders worden verwittigd en halen hun kind op  - begeleider gaat zelfstandig naar huis 

 Zieke raadpleegt een dokter en wordt indien nodig getest 

 Het bestuur van TTV wordt op de hoogte gebracht van het testresultaat en onderneemt verdere stappen 
indien nodig (zie 2.C. Procedure bij besmetting) 

 

C. PROCEDURE BIJ BESMETTING VAN BEGELEIDER/DEELNEMER 

 
Zie flowchart vanuit het 'Protocol Sportkampen Paasvakantie' van Sport.Vlaanderen: 
https://ambrassade.be/nl/attachments/view/finale%20flowchartstappenplannoodprocedure%2016%20juni 
 

D. POSTERS, PICTOGRAMMEN EN WEGWIJZERS OP LOCATIE 

 
Er hangen al heel wat algemene informatieposters (hygiëne, mondmaskers e.d.) rond Covid-19 in en rond de sporthal, 
voorzien door de gemeente.  
 
Zelf nog aanbrengen:  

 Kleurcodes per groep verzamelplaats 's morgens, spullen neerleggen, lunch,…  

 Volgorde toiletgebruik tijdens pauzes 

 Planning wie - wanneer - waar activiteiten doet 

   

E. NOODSITUATIE (EVACUATIEPLAN) 

 
Voor alles ruimten waar activiteiten plaatsvinden, is een gescheiden noodroute uitgestippeld. De bubbels gaan langs 
de respectievelijke noodwegen naar buiten en verzamelen op voldoende afstand van de andere bubbels op de 
verzamelplaats achteraan bij het beachvolleybalveld. Onderweg blijven ze op voldoende afstand van elkaar en van het 
gebouw. 
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 Sportveld 6: via nooddeur sportveld richting inkomdeur, rond gebouw naar grasveld achteraan 

 Sportveld 7:  via nooddeur sportveld richting inkomdeur, rond gebouw naar grasveld achteraan 

 Inkomhal: via inkomdeur (of nooddeur sportveld 6) rond gebouw naar grasveld achteraan 

 Danszaal: via nooddeur en brandtrap naar naar grasveld achteraan 

 Afdak: naar grasveld achteraan 

 Grasveld: verzamelen en plaats maken voor andere bubbels 
 

F. AFSPRAKEN BEGELEIDERS 

 

 Lees vooraf grondig het draaiboek door en bekijk de planning, zodat je weet wat er van je verwacht wordt.  

 Draag continu je mondmasker. Als je eet of drinkt hou je ruim afstand van alle andere deelnemers en 
begeleiders 

 Ontsmet en/of was regelmatig je handen 
 Bij binnenkomst en buitengaan 
 Voor en na elke pauze 
 Voor en na verzorging van deelnemers (toilet, EHBO,…) 
 Na toiletbezoek 

 Laat alle binnendeuren en zoveel mogelijk de nooddeuren openstaan ter verluchting 

 Bij redelijk weer zullen veel activiteiten buiten doorgaan. Zorg dus voor buitensportschoenen en warme 
kledij! 

 Na de pauze haal je de deelnemersbubbel waarmee jij een activiteit gaat doen, op aan hun pauzeplek 
(kleedkamer/tafel)  

 Om afstand te bewaren aan het toilet: gaat KLS A (=GEEL) onmiddellijk aan het begin van de pauze naar het 
toilet. Dan KLS B (=PAARS) , dan LS A (= BLAUW) en tenslotte LS B (= GROEN) vlak voor de start van de 
volgende activiteit. Bij KLS staat de begeleider van de vorige activiteit hiervoor in, bij LS die van de volgende 
activiteit. 

 Elke bubbel heeft op zijn pauzeplaats een persoonlijke EHBO-doos met wegwerpmondmaskers, alcoholgel, 
papieren zakdoeken, wegwerphandschoenen, … Bij verzorging van Covid-symptomen zetten trainer & 
verzorging een mondmasker op en draagt de begeleider plastic handschoenen. 

 Turntoestellen en gebruikt materiaal ontsmet je na gebruik (dus voor je aan de pauze begint) 

 Voor elke bubbel is een bak/emmer met kleurcode voorzien om eigen materiaal mee naar de plaats van 
activiteit te nemen (bv drinkbussen, EHBO,…) zodat er niet onnodig heen en weer moet gelopen worden. 

 GENIET!!  
  

G. AFSPRAKEN DEELNEMERS (TOT 13 JAAR) 

 

 Deelnemers van °2009 en °2010 dragen een mondmasker behalve tijdens lunch en sport. Voorzie een 
doosje/zakje voor het opbergen van de maskers én teken alles met naam!! 

 Deelnemers van (sport)kampen wordt geadviseerd geen andere hobby's te beoefenen in de week van het 
kamp.  

 Bij ziekte of symptomen (snot, hoesten, koorts!) op de dag of drie dagen voor het kamp, blijf je thuis! 
Verwittig de club van elke afwezigheid aub!  

 Deelnemers die behoren tot de risicogroep voor covid-19 mogen enkel deelnemen na toestemming van hun 
arts. 
 

 Je hebt gedurende de hele dag enkel contact met kinderen en trainers uit je eigen bubbel.  

 Je herkent kinderen van jouw bubbel aan hun gekleurde naamsticker/armbandje 

 Jouw kleedkamer/lunchplaats heeft de kleur van jouw bubbel. Op plaatsen met een andere kleur mag je niet 
komen. 

 Tijdens pauze's blijf je op jouw pauzeplek (tafel/kleedkamer) tot de trainer je komt halen voor de volgende 
activiteit. 

 Je luistert altijd goed naar de instructies van begeleiders om voldoende afstand van de andere bubbels te 
houden. 
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 Bij redelijk weer zullen veel activiteiten buiten plaatsvinden, zorg dus voor buitensportschoenen en warme 
kledij  

 Ontsmet en/of was regelmatig je handen 
 Bij binnenkomst en buitengaan 
 Voor en na elke pauze 
 Na toiletbezoek 
 

3. GROEPSVERDELING 

A. GROEPSVERDELING 

 
De deelnemers zijn verdeeld in vier vaste groepen van maximum 10 deelnemers. Er zijn 2 bubbels LS en 2 bubbels KLS, 
met telkens 2 begeleiders die afwisselen tussen beide bubbels. Een 5e begeleider is aangesteld als Covid-coördinator 
ter plaatse en springt in waar nodig.  
 
Covid-coördinator ter plaatse: Evelyn Roos  Eric Van Opstal is algemene Covid-coördinator van TTV 
Begeleiders LS: Laura Vochten & Lokke Gorrens 
Begeleiders KLS: Louise Van den Bergh & Elien Van den Wyngaert 
 
LS A = Blauw (°2013 & °2014) max 10 deelnemers 
LS B = Groen (°2009 - °2013) max 10 deelnemers 
 
KLS A = Geel (°2017 & °2018) max 10 deelnemers 
KLS B = Paars (°2015 - °2017) max 10 deelnemers Zie ook apart document 'groepsverdeling' met namen 
 

B. KLEEDKAMERS 

 
De kleutergroepen zullen gebruik maken van de kleedkamers in de gang beneden. De lagere schoolgroepen zullen hun 
spullen boven in de danszaal op de tafels zetten. Ze krijgen hier een vaste plek toegewezen, de deelnemers van °2009 
en °2010  nemen plaats op voldoende afstand van elkaar.  
 
KLS A = Geel Achterste kleedkamer 
KLS B = Paars Voorste kleedkamer 
  
LS A = Blauw Tafels danszaal links (muur) 
LS B = Groen Tafels danszaal rechts (raam) 
 

C. LOOPROUTES 

 
Zie 5. Dagverloop 

D. GEBRUIKTE RUIMTES 

 

 Sportveld 6: sport & spel / turnen / dansen 

 Sportveld 7: turnen 

 Inkomhal: dans / spel 

 Danszaal: dans / spel 

 Afdak: dans / sport&spel 

 Grasveld: sport &spel 

 Toiletten: beurtrol tijdens de pauze's voor alle groepen  
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4.  CORONAMAATREGELEN 

A. DEELNEMERS  

 

 Moeten onderling geen afstand houden binnen hun bubbel 

 °2009 en °2010 dragen een mondmasker wanneer ze niet sporten, eten of drinken 

 Hebben enkel contact met hun eigen bubbel, houden afstand van de anderen 

 Er wordt gevraagd geen andere hobby's te doen in de week dat ze deelnemen aan het sportkamp 

 Nemen niet deel als ze zich ziek voelen en/of covid-19 symptomen vertonen 

 Handen wassen/ ontsmetten bij binnenkomst, voor en na pauze, voor en na toiletbezoek en bij wissel van 
activiteit 

  
 

B. BEGELEIDERS 

 

 Dragen de hele dag een mondmasker (m.u.v. eten en drinken - afstand houden!) 
 Er zijn wegwerpmondmaskers beschikbaar voor alle begeleiders 

 Houden afstand van andere begeleiders én deelnemers die niet tot hun bubbel behoren + ouders 

 Handen wassen/ ontsmetten bij binnenkomst, voor en na pauze, voor en na toiletbezoek en bij wissel van 
activiteit + bij hulp toiletbezoek of verzorging van deelnemer 

 Gebruikt materiaal ontsmetten aan het einde van de activiteit 

  

C. COVID-COÖRDINATOR 

 

 Idem begeleiders  

 Ziet erop toe dat alles vlot en volgens de maatregels verloopt 

 Springt bij waar nodig, maar bewaart ten allen tijden zoveel mogelijk afstand 

D. VERLUCHTEN 

 

 Nooddeuren aan de sportvelden staan open (tenzij er niemand in de zaal bezig is) 

 Nooddeur bovenaan de brandtrap staat open om danszaal te verluchten 

 Binnendeuren staan allemaal de hele dag open 

 Sport&spel activiteiten en waar mogelijk dans worden zoveel mogelijk buiten gehouden 

E. ONTSMETTEN  

 

 Iedereen ontsmet (of wast) zijn handen bij binnenkomen en buitengaan, en bij wisselen van activiteit 

 Turntoestellen worden ontsmet na het klaarzetten 

 Alle gebruikt materiaal wordt ontsmet aan het einde van een activiteitenblok 

 Tafels worden 's middags na het eten ontsmet/gereinigd 

  

F. EHBO 

 

 Elke bubbel heeft een eigen EHBO-koffer - emmer eigen kleurcode - met volgende inhoud:  
 Plastic handschoenen 
 Papieren zakdoeken 
 Alcoholgel 
 Koortsthermometer (indien mogelijk contactloos) 
 Wegwerpmondmaskers 
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 Faceshields/veiligheidsbril indien mogelijk 

 Er is ook een algemene EHBO-koffer met standaard verzorgingsmateriaal zoals pleisters, ijspacks, 
ontsmettingsmiddel,… op een centraal gelegen plaats 

G. MATERIAALLIJST CLUB 

 

 Voldoende vuilbakken met deksel (gebruik zwarte aanwezige vuilbakken) 

 Wegwerp mondmaskers 

 Ontsmettingsmiddel (handpompjes & spraybusjes per bubbel) 

 Papieren zakdoeken (doos per bubbel) 

 Plastic handschoenen 

 Koortsthermometers 

 Faceshields 

 Trapje bij de wasbakken voor kleuters 

 Wegwijzers routes  

 Naamkaartjes & kleurmerkjes per bubbel 

  

H. MATERIAALLIJST DEELNEMERS/OUDERS 

 
ALLES GETEKEND MET NAAM!!! Verloren voorwerpen is nooit fijn, maar nu is het nog belangrijker dat ieder zijn 
eigen spullen herkent en gebruikt om besmettingsgevaar te verminderen! 

 Drinkbus met water 

 Tussendoortjes 

 Brooddoos met lunch (LS) 

 Lange broek, trui, (regen)jas, buitensportschoenen 

 °2009 & °2010: Mondmaskers + doosje/zakje om deze op te bergen 

 KLS eventueel reservekledij voor ongelukjes 

 Fiets/step/rolschaatsen? 
 
 

5. DAGVERLOOP 

A. ONTHAAL & OPSTART 'S MORGENS 

 
KLS: gaan langs de inkomdeur naar binnen en gebruiken de kleedkamers als pauzeplaats 
 KLS A (=GEEL) wordt opgevangen door Louise - gaan rechtstreeks naar hun kleedkamer achteraan 
 KLS B (=PAARS) wordt opgevangen door Elien - verzamelen op de zwarte mat in de sporthal 
 
LS: gaan langs de brandtrap naar de danszaal en gebruiken de tafels daar als pauzeplek 
 LS A (=BLAUW) wordt opgevangen door Laura - verzamelen op de bank onder afdak 
 LS B (=GROEN) wordt opgevangen door Lokke - verzamelen op de bank onder afdak 
 
Evelyn is losse man en stuurt iedereen in de juiste richting. 
 

B. ACTIVITEITEN 

 
Iedere bubbel blijft tijdens de activiteiten op/in zijn eigen ruimte/terrein.  Zie ook apart document 'planning'. 
Als er toch iemand naar het toilet moet, of er ergens materiaal mist, zal de losse begeleider hiervoor zorgen. 
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KLS gaat na iedere pauze eerst naar hun volgende activiteit. Als zij ter plaatse zijn, gaat LS naar hun plek. Dit gebeurt 
zonder contact tussen groepen. Als sportveld 6 al bezet is, bereik je sportveld 7 via het balkon.  
 

C. PAUZE'S 

 
Om afstand te bewaren aan het toilet:  

 KLS A (=GEEL) gaat onmiddellijk aan het begin van de pauze naar het toilet 

 KLS B (=PAARS)  

 LS A (= BLAUW)  

 Tenslotte LS B (= GROEN) vlak voor de start van de volgende activiteit 
 Bij KLS staat de begeleider van de vorige activiteit hiervoor in, bij LS die van de volgende activiteit 
 
Begeleiders gaan mee met hun bubbel naar de pauzeplek 
 KLS: na toiletbezoek wisselen trainers (indien nodig voor de volgende activiteit) 
 LS: meteen na aankomst op pauzeplek wisselen trainers (indien nodig voor de volgende activiteit) 
 

D. LUNCH LS & AFSLUIT KLS 

 
KLS: worden opgehaald om 12u op het grasveld 

 Via de nooddeur onder de trap gaat eerst KLS A (=GEEL) en dan KLS B (= PAARS) naar buiten 

 Ouders wachten op het veld op voldoende afstand van elkaar 

 Kleuters geven een handje aan de juf als ze mama/papa zien 

 Kleuters van wie er nog niemand is, gaan met juf op de bank onder het afdak zitten 
 
LS: activiteit gaat door tot 12u10 en dan lunchen ze, zodat er om 12u minder heen en weer geloop is. 

 Bij mooi weer eten we buiten op het grasveld  
 Gescheiden per bubbel op voldoende afstand van elkaar 

 Bij slecht weer eten we in de danszaal aan de tafels  
   Deelnemers zitten geschrankt schuin tegenover elkaar 
   Begeleiders zitten apart aan een tafel met twee stoelen tussen 
 

E. AFSLUIT LS 

 
LS worden opgehaald om 16u op het grasveld  

 ouders wachten daar op voldoende afstand van elkaar 

 LS A (=BLAUW) gaat eerst via de brandtrap naar buiten, daarna LS B (=GROEN) 

 Deelnemers van wie er nog niemand is, gaan onder het afdak op de bank zitten 
 

 

 

BIJLAGES 
[1] Infofiche per deelnemer 

[2] Praktische info deelnemers  

[3] … 
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INFOFICHE DEELNEMER PAAS2DAAGSE 
MAANDAG 12 EN DINSDAG 13 APRIL 2021 

Bij een (vermoeden van) besmetting met Covid-19 moeten we snel kunnen handelen. Daarom is er per gezin een fiche 

opgesteld adhv de inschrijvingsgegevens. We vragen om deze goed na te kijken en de gegevens aan te vullen/te 

verbeteren waar nodig. 

GEZINSGEGEVENS:  

 
ADRES: __________________________________________________ 
 
 __________________________________________________ 
 
 
MAILADRES(SEN):  __________________________________________________ 
   
   __________________________________________________ 
 
   __________________________________________________ 
 
TELEFOONNUMMERS waarop we tijdens het kamp iemand kunnen bereiken in geval van nood:  
  
 _______________________________________ 
 
 _______________________________________ 
  
 _______________________________________ 
 
GEGEVENS HUISARTS: NAAM: _________________________________________________ 
 
   PLAATS: ________________________________________________ 
 
   TEL.NR.: ________________________________________________ 

PERSOONLIJKE GEGEVENS PER DEELNEMER:  

 
NAAM: ______________________________________ GEBOORTEDATUM: ________________________ 
 
BUBBEL GEDURENDE HET KAMP:  LS A (=BLAUW)  LS B (=GROEN)  KLS A (=GEEL)  KLS B (=PAARS) 
 
NOODZAKELIJKE MEDISCHE INFO:  ______________________________________________________________ 
 

PERSOONLIJKE GEGEVENS PER DEELNEMER:  

 
NAAM: ______________________________________ GEBOORTEDATUM: ________________________ 
 
BUBBEL GEDURENDE HET KAMP:  LS A (=BLAUW)  LS B (=GROEN)  KLS A (=GEEL)  KLS B (=PAARS) 
 
NOODZAKELIJKE MEDISCHE INFO:  ______________________________________________________________ 
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PRAKTISCHE INFO DEELNEMERS  
Beste ouder(s),  
 
Uw kind is ingeschreven voor onze Paas2daagse. We gaan er samen twee gezellige, sportieve dagen van maken! 
Hieronder de praktische info over het verloop van deze twee dagen, die er door de coronamaatregelen anders zullen 
uitzien dan afgelopen edities. Lees aub alles goed door!  
 
Eerst en vooral zullen we met strikt gescheiden bubbels van 10 kinderen werken. Er zijn 2 kleuterbubbels en 2 lagere 
schoolbubbels. Iedereen zal bij aankomst een naamsticker en een polsbandje in de kleur van zijn bubbel krijgen, zodat 
het voor iedereen ten allen tijden duidelijk is tot welke bubbel een kind behoort. Er zijn telkens twee trainers per twee 
bubbels die elkaar afwisselen in de activiteiten. Een vijfde trainer leidt alles in goede banen en springt in waar nodig, 
zodat alles veilig kan verlopen. 
 
Brengen & ophalen: 
Net als tijdens onze trainingen, kunnen we geen ouders toelaten binnen. Alle trainers zullen vanaf 8u50 paraat staan 
om de kinderen te ontvangen. 
 KLS worden afgezet aan de inkomdeur 
 LS worden afgezet achteraan onder het afdak 
 
Om 12u/16u worden de kinderen op het grasveld achter de sporthal weer opgehaald.  Daar is voldoende ruimte voor 
(groot)ouders om afstand te houden tijdens het wachten, en kunnen de kinderen veilig tot bij hen geraken.  
 
Alternatief voor showtje:  
Normaal doen we telkens op het einde een showtje, zodat kinderen hun nieuw geleerde dansje en turnkunsten 
kunnen tonen. Nu zullen we een filmpje maken dat we nadien naar jullie doorsturen. Zo kunnen jullie op een veilige 
manier toch een beetje meegenieten.  
 
Wat meebrengen?  
Zorg ervoor dat ALLES GETEKEND IS MET NAAM!!! Verloren voorwerpen zijn nooit fijn, maar nu is het nog belangrijker 
dat ieder zijn eigen spullen herkent en gebruikt om besmettingsgevaar te verminderen! 

 Drinkbus met water 

 Tussendoortjes 

 Lange broek, trui, (regen)jas, buitensportschoenen  Bij redelijk weer zijn veel activiteiten buiten! 

 Turnpantoffels voor binnen 
Extra voor LS 

 Brooddoos met lunch 

 °2009 & °2010: Mondmaskers + doosje/zakje om deze op te bergen 
Extra voor KLS 

 Eventueel reservekledij als je kind nog weleens een ongelukje heeft 
 

Belangrijke Corona-maatregelen: 

 Deelnemers van (sport)kampen wordt geadviseerd geen andere hobby's te beoefenen in de week van het 
kamp.  

 Bij ziekte of symptomen (snot, hoesten, koorts!) op de dag of drie dagen voor het kamp, blijf je thuis! 
Verwittig de club van elke afwezigheid aub. 

 Deelnemers die behoren tot de risicogroep voor covid-19 mogen enkel deelnemen na toestemming van hun 
arts.  

 De organisatie moet een lijst hebben met alle contactgegevens, huisartsgegevens én belangrijke medische 
info van elke deelnemer. Mail ons nog de huisartsgegevens (naam+tel.nr.) en eventuele noodzakelijke 
medische info per deelnemend kind aub. 

 
We kunnen niet wachten om er samen met jullie twee geweldige sportdagen van te maken!  
 Sportieve groetjes 
 Team Pasen TTV  
 Evelyn, Laura, Lokke, Louise & Elien 
Als je nog vragen hebt, stuur mij dan gerust een mailtje!  


