
 
Corona maatregelen per 31 augustus 2020 
 
Vanaf maandag 31 augustus starten alle reguliere lessen weer! Eindelijk weer binnen 
dansen, en hier zijn wij dan ook heel erg blij mee! Maar uiteraard zijn er vele maatregelen 
waar we rekening mee moeten houden en zijn er dus ook aanpassingen qua locatie's en 
tijden. Lees dit mailtje dan ook goed door zodat je niet op de verkeerde tijd komt of bij de 
verkeerde locatie. 
_________________________________________________________________________ 

Lestijden 

Alle lestijden moeten aangepast worden (met uitzondering van Peuterdans/gym). Dit om de 
doorstroom in de dansschool beter te kunnen laten verlopen en je zo min mogelijk andere leden 
tegenkomt. Alle lessen zullen dus 15 min eerder stoppen of 15 minuten later beginnen. Alle juiste 
tijden staan in Bueno (in je eigen account) en op de website. Vergeet niet om dit goed te 
checken! 

Belangrijk: 

● Kom niet te vroeg naar de les 
● Als de voordeur open staat, mag je naar binnen. Is deze nog gesloten dan wacht je 

buiten. Wél op 1,5 meter van elkaar. 
● Bij binnenkomst graag gebruik maken van de aangeboden handgel 
● Kids mogen doorlopen naar de juiste lokaal. Adults melden zich bij de receptie om zich 

aan te melden en mogen dan doorlopen. 
●  Na de les; zorg dat je niet met z'n allen tegelijk naar de receptieruimte loopt maar dat dit 

geleidelijk gebeurt. Uitgang is NIET de voordeur, maar de zijdeur voorbij de toiletten. 

(elke locatie zal de in/uitgang net anders zijn, maar spreekt voor zich als je er bent) 

_________________________________________________________________________ 

Ophalen en brengen 4 t/m 17 jaar 

Indien mogelijk worden de kids bij de deur afgezet en lopen ze alleen naar binnen. Aan de zijkant 
bij de fietsenrekken (Nieuwland) mag je ze weer ophalen wanneer de les is afgelopen, overige 
locaties gewoon bij de voordeur. Vergeet niet ook buiten de 1,5 meter aan te houden.  

Komt je dochter/zoon voor het eerst dan begrijpen wij dat je even mee naar binnen wilt, geen 
probleem, maar houd dit zo kort mogelijk (i.o.v met de docent/receptioniste). Belangrijkste is dat 
de 1,5 meter altijd aangehouden kan worden. 

Kunnen de kids zelfstandig naar de les komen, heeft dit uiteraard onze voorkeur. Maar dit is niet 
bij iedereen mogelijk qua leeftijd of afstand.  

https://www.dancecentreamersfoort.nl/lesrooster
https://www.dancecentreamersfoort.nl/lesrooster


* Met uitzondering van Nijkerk, hier is een horecavergunning en mag je blijven, mits de 1,5 meter 
aangehouden wordt.  
* Elke locatie zal de in/uitgang net anders zijn, maar spreekt voor zich als je er bent 

_________________________________________________________________________ 
 
Ophalen en brengen peuters 2&3 jaar 
Uiteraard begrijpen wij dat je je peuter niet bij de deur afzet en zelf weg gaat. Je mag met je 
peuter mee naar binnen. We laten de ouders en peuters geleidelijk naar binnen zodat het niet te 
druk wordt bij de receptie. Als de les gestart is, moeten de ouders zichzelf verdelen over binnen 
en buiten, 1,5 meter. Wordt dit niet gewaarborgd dan moet DCA helaas hier heel streng in zijn en 
zal dit zeker consequenties hebben voor de peuterlessen. Dit willen wij natuurlijk absoluut niet, 
dringend verzoek om hier dan ook echt rekening mee te houden. Kom alleen naar de les, niet 
samen met opa/oma/tante etc.  

Het is helaas niet mogelijk om tijdens het wachten koffie/thee etc te drinken, hier hebben wij 
geen toestemming voor i.v.m de maatregelen. 

 * Met uitzondering van Nijkerk, hier is een horecavergunning en mag je blijven, mits de 1,5 
meter aangehouden wordt.  

_________________________________________________________________________ 

Locaties & wijzigingen 

DCA Nieuwland 

De aantal leden die mee mogen doen is aangepast naar beneden en is al verwerkt in Bueno.  

 Externe locatie: Basisschool de Border 
OVB! Let op! Het is als goed als zeker dat we hier terecht kunnen helaas is het niet gelukt om vandaag de 
schriftelijke toestemming te ontvangen. Bij deze mag je er vanuit gaan dat vanaf maandag enkele lessen hier 
zullen plaatsvinden, mocht dit toch wijzigen dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met jullie op.  

Er zijn een aantal lessen die verplaatst worden naar een andere locatie. Dit omdat de kleine zaal 
in Nieuwland helaas te klein is om de veiligheid te waarborgen. Het adres van Basisschool de 
Border is: Watersteeg 87, 3824 EL  AMERSFOORT 

Het gaat om de volgende lessen: 
Maandag 19:00 Streetdance Adults 
Dinsdag 19:30 Barre Workout & 20:30 Streetdance Adults 
Woensdag 20:00 Zumba  
Donderdag 19:30 Barre Workout 
Vrijdag 9:00 Zumba & 19:00 afro dancehall 

 Externe locatie: Speeltuin de Draak 
Zolang de temperaturen goed te doen zijn en het niet (heel hard) regent, blijven de volgende 
lessen buiten. Houd de dag zelf je mail en app in de gaten, bij slecht weer zullen wij uitwijken 
naar een ander locatie.  



Het gaat om de volgende lessen: 
Maandag 20:00 Box&Fun 
Donderdag 20:00 Bodyshape a.k.a Bootcamp 

DCA Vathorst 
Alle volwassenen lessen kunnen uitwijken naar de theaterzaal binnen de Kamers indien nodig.  

Dance Centre Nijkerk, Soest & Barneveld 
Op deze locaties verandert er niks qua locatie. 

_________________________________________________________________________ 

Maatregelen 

● Houd ten alle tijden de 1,5 meter aan (vanaf 18+) 
● Na de les zo snel mogelijk het pand verlaten (géén mogelijkheid voor koffie etc) 
● Ben je ziek, verkouden, keelpijn etc. Meld je af in Bueno en kom niet naar de les 
● Aanmelden van de les is VERPLICHT. Sowieso zodat we de maximale aantallen kunnen 

aanhouden, maar ook, mocht er een COVID19 besmetting zijn dan kunnen wij heel snel 
terug zien wie wij moeten contacten 

● Gebruik je in de zaal materialen, zorg dan dat dit schoongemaakt wordt 
● De airco mag aan, mits de ramen en deur open staan 

Dit zijn de maatregelen waarvan wij nu denken dat het gaat werken en dat het voldoende is. 
Mocht het in de praktijk anders uitpakken dan zullen wij dit zeker opnieuw bekijken en 
aanpassen indien nodig.  

Wij willen jullie vragen ook echt rekening te houden met deze maatregelen om er voor te zorgen 
dat én COVID19 geen kans maakt bij DCA én zodat DCA gewoon open kan blijven zodat wij 
heerlijk kunnen dansen en sporten! 

Dankjewel voor jullie begrip en medewerking. 

Liefs Emma & Team DCA 

 

 
 
 


