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Geachte Sporters, Ouders/Verzorgers, 

Inmiddels zijn we weer enkele weken binnen aan het sporten, dit geheel volgens de 
geldende Covid-19 maatregelen. We zijn blij dat iedereen zich hier goed aan houdt. 

Ook wij als Budo Centrum Zeist willen ervoor zorgen dat jullie of jullie kinderen veilig bij ons 
kunnen blijven sporten. Nu maar ook in de toekomst. We willen iedereen dus nogmaals 
verzoeken de nu geldende maatregelen goed te blijven volgen. Voor alle duidelijkheid 
hebben we ze hieronder nog een keer op een rijtje gezet. 

• Blijf thuis en meld je af als je verkouden of grieperig bent of als iemand van het gezin 
positief is getest. 

• Kom in je sportkleding. De kleedkamers mogen niet meer gebruikt worden. 
• Houdt bij binnenkomst 1.5m afstand en desinfecteer je handen. 
• Max. 10 minuten voor aanvang van de les aanwezig. 
• Verlaat na de les zo spoedig mogelijk het centrum. 
• Kom je iemand brengen dan graag tot de voordeur en niet onnodig mee naar binnen. 
• Behalve voor de sporters geldt voor iedereen binnen de mondkapplicht. 
• Neem je eigen bidon gevuld mee. 
• Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie. 

Fijn om te weten is dat wij het allernieuwste afzuigsysteem hebben, die de lucht in de 
sportzalen volgens de laatste norm ververst. Dit om het risico voor de sporters te 
minimaliseren. Ook wordt alles regelmatig schoongemaakt. 

Budo Centrum Zeist volgt altijd de adviezen en richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid. 
Wij houden bij wie wanneer en in welke groep bij ons komt sporten, zodat wij u direct op de 
hoogte kunnen stellen van een besmetting mocht dit nodig zijn. 

Uiteraard houden wij u op de hoogte als er nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden. 

Heeft u vragen stuurt u dan gerust een mail naar: info@budocentrumzeist.nl 

Met Sportieve groet, 
Team Budo Centrum Zeist 
 


