
5 september 2020 

WELKOM BIJ  
ACCELERO TWIRLING TEAM! 
Wat zijn we enorm blij dat we jullie vandaag op onze dansdag mogen 
verwelkomen. De officiële start van een nieuw begin en jij bent erbij. Na 
een aantal bewogen maanden is het tijd om de baton (stok) weer van onder 
het stof te halen. Weliswaar zullen we rekening moeten houden met een 
aantal maatregelen om de verspreiding van COVID-19 zoveel mogelijk te 
voorkomen, maar toch gaan we ons uiterste best doen om er samen met 
jullie een fantastisch startjaar van te maken. 

Een goede communicatie dragen wij zeer hoog in het vaandel. Daarom houden wij jullie gedurende 
het jaar op de hoogte via e-mail, onze website www.accelerogooik.be en ook in onze nieuwsbrieven 
(die terug te vinden zijn op onze website) staat heel wat praktische informatie. 

In deze nieuwsbrief van september zetten we het aangepaste oefenschema in de verf, alsook de 
werking bij een eventuele uitbraak van COVID-19. Verder zal er nog heel wat nuttige informatie terug 
te vinden zijn voor een goede start. 

Heb je jouw inschrijvingsgeld reeds overgemaakt? Super! Ben je dit even uit het oog verloren? Gelieve 
dan ten laatste 10 september 2020 het inschrijvingsgeld over te schrijven volgens de instructies in de 
bevestigingsmail. 

ACCELERO TWIRLING TEAM TEN TIJDE VAN COVID-19 

Tot op de dag van vandaag bestaat er nog geen vaccin en is de nabije toekomst nog zeer 
onvoorspelbaar. Iedereen hoopt dat er geen nieuwe ‘lockdown’ komt, maar toch is het goed om ons 
voor te bereiden op elke situatie. 

De online zomertrainingen in augustus zijn vlot verlopen en de docenten waren zeer blij om zoveel 
gezichten terug te zien. Daarom gaan we, indien het niet meer toegelaten/verantwoord zou zijn om 
fysiek naar de repetities te komen, opnieuw gebruik maken van Zoom. Deze online repetities zouden 
doorgaan op hetzelfde moment als de reguliere repetitie. Vijf à tien minuutjes op voorhand versturen 
wij via e-mail een link die je naar Zoom zal leiden. Het systeem wijst zichzelf grotendeels uit. Lukt het 
niet, dan kan je altijd contact met ons opnemen via een ‘noodlijn’. Maak je vooral geen zorgen, dat 
komt helemaal snor! 

Indien we online moeten werken, zal er een deeltje van het lidgeld worden terugbetaald. Deze som zal 
gebaseerd worden op het aantal repetities dat niet fysiek is kunnen doorgaan. Gaat de repetitie wel 
gewoon door, maar kan je niet aanwezig zijn wegens een ‘lockdown’ in je eigen dorp/gemeente of 
wegens ziekte van één van jouw familie-/bubbelleden, dan kan je echter geen beroep doen op 
gedeeltelijke terugbetaling. 

In de ‘Communicatie maatregelen tegen COVID-19’ staan de maatregelen die gehanteerd zullen 
worden binnen Accelero Twirling Team. We willen de dansers en hun ouders dan ook vragen om 
hiervan grondig kennis te nemen en om deze maatregelen uiteraard te respecteren in het belang van 
ieders veiligheid. Dit document werd ter volledigheid op het einde van deze nieuwsbrief toegevoegd. 

http://www.accelerogooik.be/


LESSENROOSTER DANSJAAR 2020-2021 

START REGULIERE REPETITIES = zaterdag 12 september 2020 

7 lessen = blok 1 → geen les zaterdag 26 september 
▪ Herfstvakantie → geen les zaterdag 7 november 

6 lessen = blok 2 
▪ Kerstvakantie → geen les zaterdag 26 december en 2 januari 

6 lessen = blok 3 
▪ Krokusvakantie → geen les zaterdag 20 februari 

6 lessen = blok 4 
▪ Paasvakantie → geen les zaterdag 10 april en 17 april 

7 lessen = blok 5 → geen les zaterdag 1 mei 

EINDE DANSJAAR = zaterdag 12 juni 2021 

 

Wegens COVID-19 hebben wij enkele kleine wijzigingen doorgevoerd in het repetitieschema. Zo 
kunnen we tussen twee lessen door de danszaal goed laten verluchten en ontsmetten. 

Deze aanpassingen blijven van toepassing tot zolang de coronasituatie dit vraagt. Alle repetities gaan 
nog steeds door op zaterdag. De gewijzigde uren (met max. 15 min) staan aangeduid in het rood. 
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Het is zeer belangrijk, zeker in tijden van corona, dat wij vooraf weten wie we mogen verwachten en 
wie niet. Kan je dus niet aanwezig zijn tijdens de les, breng ons ten minste 24 uur op voorhand op de 
hoogte via info@accelerogooik.be.  

Nota voor groep B+: 

 
Wegens de grootte van groep B+ zijn we genoodzaakt om een opsplitsing te maken. We werken 
namelijk volgens de coronarichtlijnen opgelegd door VLAMO en daarbij geldt een 
oppervlaktebeperking per danser. Wie behoort tot de 1ste groep en wie tot de 2de, zal persoonlijk via  
e-mail worden gecommuniceerd. Om iedereen tegemoet te komen en niemand te 
‘benadelen’/’bevoordelen’, zal er een afwisseling zijn in de opsplitsing zodat iedereen evenveel 
‘ongemak’/’gemak’ ondervindt van deze switch. Wij danken jullie alvast voor jullie begrip! 

 

Extra oefenmomenten: 

 
Zoals jullie zich ongetwijfeld nog herinneren van het online infomoment, organiseren wij op 9 
zondagvoormiddagen, doorheen het dansjaar, een extra oefenmoment. De eerste van deze reeks staat 
gepland op zondag 4 oktober in sporthal ‘Koornmolen’. Noteer dit moment zeker en vast in jullie 
agenda. We wachten gedurende de maand september nog even de evolutie van het coronavirus af en 
brengen jullie tijdens de laatste week van september zeker nog op de hoogte van het verloop van 
dergelijk extra oefenmoment. 
  

mailto:info@accelerogooik.be


DRESSCODE 

Via deze weg willen we nogmaals een belangrijk puntje van het huisreglement benadrukken. De 
dansers worden verwacht in sportieve kledij. Jeans, rokjes,… zijn niet toegelaten. Ook juweeltjes 
blijven thuis. Schenk bovendien aandacht aan de keuze van het schoeisel. Sandalen, ballerina’s, 
laarzen,… worden ingeruild voor degelijke sportschoenen of sneakers. Indien er een ongeval zou 
gebeuren, veroorzaakt door het dragen van een niet-correcte outfit, kan de verzekering weigeren 
tussen te komen. Vergeet tot slot ook geen haarrekkertje mee te brengen. Lange haren laten we niet 
loshangen. 

En uiteraard, een majorette zonder baton (stok), is zoals een soldaat zonder wapen. Breng daarom 
elke week jouw eigen baton, gemerkt MET NAAM, mee naar de repetitie. 

Accelero Twirling Team schenkt al haar leden een gratis T-shirt en een zwarte legging met ons logo. 
Draag deze outfit ENKEL op uitstappen, optredens en op activiteiten wanneer dit door ons wordt 
verwacht. Op die manier blijft jouw ‘uniform’ frisser en beter in vorm. Draag deze kledij niet op de 
repetities of tijdens activiteiten die niet gerelateerd zijn aan Accelero Twirling Team. 

CONTACT 

Bij vragen, opmerkingen of bezorgdheden, aarzel niet ons te contacteren. Dit kan door één van de 
docenten aan te spreken na de repetitie of door een mailtje te sturen naar info@accelerogooik.be. 
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DANK U, MERCI BEAUCOUP, THANK YOU VERY MUCH, VIELEN DANK,…  

Tot slot willen wij graag een dankwoord richten aan onze sponsors. Het is mede dankzij hen dat 
Accelero Twirling Team alle mogelijke kansen kan grijpen en dat onze dansers kunnen schitteren in 
een outfit van Accelero Twirling Team. Onze sponsors, met bijhorende contactgegevens, kan je weldra 
ook terugvinden op onze website. 

 

 

 
 

 

 

  



COMMUNICATIE MAATREGELEN TEGEN COVID-19 
ACCELERO TWIRLING TEAM 

VOORBEREIDING THUIS 

▪ Breng je kind(eren) alleen naar de repetitie. Voorzie voor jezelf en jouw kind(eren) ouder dan 12 

jaar een mondmasker. 

▪ Geef minstens 24u op voorhand een seintje via info@accelerogooik.be indien jouw kind niet 

aanwezig kan zijn. 

▪ Laat jouw kind(eren) thuis nog eens naar het toilet gaan en laat ze hun handen met water en zeep 

wassen. 

▪ Voorzie een flesje water (liefst met naam op). 

▪ De kind(eren) worden aan de ingang afgezet. We willen vragen aan de ouders de zaal niet te 

betreden. Ook bij het afhalen kan je jouw kind(eren) buiten opwachten. Respecteer uiteraard de 

anderhalve meter afstandsregel en draag uw mondmasker. 

▪ Volg bij aankomst aan de danszaal de pijlen en houd rekening met de informatieborden. 

▪ Kom op tijd, niet te vroeg, maar ook niet te laat. 

▪ Het is niet toegelaten om in de zaal te wachten op jouw kind(eren) tijdens de dansles. 

TIJDENS DE REPETITIE  

▪ Bij aankomst desinfecteert ieder lid zijn/haar handen. 

▪ Elk lid gebruikt zijn/haar eigen baton. De stok wordt niet uitgewisseld. 

▪ Tijdens de pauze wordt er enkel gedronken van de eigen drinkbus / flesje water. 

NA DE REPETITIE 

▪ Wacht op jouw kind(eren) op de aangegeven plaats (zie informatieborden). 

▪ Haal direct na de repetitie jouw kind(eren) op en hou dit moment zo kort mogelijk. 

▪ Laat je kind(eren) bij thuiskomst nogmaals de handen wassen met water en zeep. 

▪ Desinfecteer eventueel de baton (stok) van jouw kind(eren). 

▪ Vertoont jouw kind binnen de 14 dagen na de repetitie ziekteverschijnselen die wijzen op Covid-

19, gelieve dit zeker ONMIDDELLIJK te melden aan Bente De Ro (onze coördinator, het corona-

aanspreekpunt) via info@accelerogooik.be of 0479/170491 en verleen zo nodig ook medewerking 

aan contactopvolging (gestuurd door de overheid). Uiteraard springen wij zeer vertrouwelijk om 

met gegevens zoals de GDPR ons dat voorschrijft. 

  

mailto:info@accelerogooik.be
mailto:info@accelerogooik.be


ALGEMENE GOUDEN REGELS 

Tot slot geven wij graag nog enkele algemene gouden regels mee: 

▪ Houd steeds 1,5 meter afstand van iedere persoon buiten jouw bubbel. Kinderen t.e.m. 12 jaar 

hoeven onderling geen afstand te houden. 

▪ Probeer je gezicht niet aan te raken. 

▪ Sport niet en blijf thuis als je symptomen hebt die op COVID-19 kunnen wijzen, zoals grieperig 

gevoel, koorts, hoesten, kortademigheid, neusloop of ongewone vermoeidheid. Ga pas weer 

sporten als het mag van je arts. Wie ziek is = blijft thuis! 

Welke symptomen kunnen wijzen op COVID-19?  

• Hoofdsymptomen: ernstige hoest, kortademigheid, pijn in de borst, reukverlies, smaakverlies, 

koorts 

• Andere symptomen: keelpijn, spierpijn, oververmoeidheid, niezen (geen allergie), waterige 

diarree, hoofdpijn, lopende/verstopte neus 

Wie 1 hoofdsymptoom of 2 andere symptomen heeft zonder verklaring, blijft zeker thuis 

▪ Sport ook niet als een huisgenoot symptomen heeft of positief getest heeft op het virus. Ga pas 

weer sporten als het mag van de arts. 

 

Stay safe and healthy! 


