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Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie

(KNGU)

Zwolle, 10-05-2020
Beste leden, ouder(s)/verzorger(s) van leden,
In de afgelopen twee weken hebben we binnen de vereniging Hercules meerdere plannen uitgewerkt
waarbij er dans en sport kan worden aangeboden vanuit Hercules. Er zijn drie manieren waarop we in
de komende weken gaan starten.
Hierbij zullen we online lessen aan gaan bieden, wil de vereniging de mogelijkheid voor een les via
livestream opstarten en buiten lessen gaan organiseren. Omdat de vereniging afhankelijk blijft van
een buitenlocatie en beschikbare tijden, kan per groep een verschillende variant van lesgeven worden
aangeboden. De leiding van de les die uw kind of u volgt zal meer informatie hierover geven als er
een livestream of een buitenles kan plaatsvinden met de betreffende locatie en tijd.
Online lessen:
Vanaf morgenmiddag 11 mei zijn er online lessen
beschikbaar komen voor de jazzdans groepen van
Hercules. Hierbij worden verschillende danslessen
aangeboden per leeftijd zoals u in het schema hiernaast
kunt zien.
Livestream:
Op dit moment is binnen de vereniging een pilot voor het
aanbieden van een les via Zoom. Zoom is een Cloud
dienst waarmee een virtuele bijeenkomst mee kan
worden houden. Hiervoor is een microfoon en luidspreker
nodig (aangesloten op de PC of ingebouwd bij
laptop/telefoon). Bij het volgen van een les van Zoom kan iedere deelnemer van deze les zelf
beslissen of hij of zij wil deelnemen. Zo kan ieder een keuze maken mbt privacy wat hij of zij wenselijk
vindt, aangezien elk lid zelf verantwoordelijk is voor de privacy mbt gebruik van Zoom. De betreffende
leiding zal u op de hoogte stellen als deze mogelijkheid kan worden aangeboden en is er een
handleiding voor gebruik van Zoom beschikbaar.
Buitenlessen:
Het aanbieden van sportlessen kan vanaf 29 april georganiseerd buiten ™ 18 jaar en vanaf 11 mei
geldt dit ook voor 18+. De buitensport locaties en lestijden die voor Hercules beschikbaar zullen zijn,
worden deze dagen nog in kaart gebracht en is de vereniging afhankelijk van de gemeente. Bij het

geven van buitenlessen is de voorwaarde dat de richtlijnen van het RIVM opgevolgd kunnen worden
en er een afgebakende ruimte is. De algemene veiligheids- en hygiëneregels zullen in acht moeten
worden genomen:
- handen wassen voor vertrek en bij thuiskomst
- 1,5 meter afstand houden van de leiding (ouders kunnen jonge kinderen hierop instrueren)
- 1,5 meter afstand tussen leden van 13 jaar en ouder
- geen toilet beschikbaar (laat jonge kinderen thuis van te voren plassen)
- bij verkoudheidsklachten van het deelnemend lid zelf, evenals er een gezinslid koorts of
benauwdheidsklachten heeft, blijf je thuis
- hoest en nies in elleboog
Als er buitenlessen aangeboden kunnen worden, zal betreffende leiding u op de hoogte stellen van
deze mogelijkheid en van de juiste informatie voorzien. Om een buitenles aan te kunnen bieden,
hebben we bij elke les voor de jeugd een vrijwilliger nodig om de les soepel te laten verlopen. Deze
vrijwilliger is naast de leiding en assistent de enige volwassene/ouder die aanwezig zal zijn bij de
buitenles. Mocht u als ouder hier iets in kunnen betekenen, horen wij dit graag en kunt u een bericht
naar de leiding sturen of een mail naar secretaris@herculeszwolle.nl
We wensen ieder veel plezier bij het volgen van de mogelijkheden die er de komende tijd worden
aangeboden.
Namens het bestuur,
Hercules Zwolle

