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30-06-2020 

AmsterDance houdt zich aan de richtlijnen van het RIVM, de academische instellingen van 
Amsterdam en van de overheid goedgekeurde protocollen. Om die reden vinden er 
momenteel geen danslessen of verenigingsactiviteiten plaats zoals gewoonlijk. Sinds 1 juli is 
contactsport toegestaan. AmsterDance organiseert daarom weer lessen en workshops 
binnen en met partner. Onderstaande regels zijn van toepassing op de binnenlessen van 
AmsterDance. 
 
Voor vragen kun je mailen naar intern@sdvamsterdance.nl. 

Aanmeldingsprocedure 
● Vooraf aanmelden voor binnenlessen is verplicht. Indien het een partnerles is moet 

de partner ook worden aangegeven tijdens het aanmelden. Hiervoor is een 
inschrijflink beschikbaar in de AmsterDance WhatsApp-groepen en in de beschrijving 
van het evenement op de website. 

● Er is beperkte ruimte: meld je alleen aan als je komt en meld je ook af als je niet 
meer van plan bent te komen. Dat doe je door het formulier opnieuw in te vullen. 

● Tot 48 uur vooraf hebben leden voorrang op externen. 

Huisregels 
● Controleer vooraf de gezondheidschecklist onderaan dit document en blijf thuis als 

iets op je van toepassing is. 
● Kom ruim op tijd, het liefst 15 min van tevoren aan op locatie. 
● Houd voor en na de lessen 1,5 meter afstand. 
● Dans alleen met je vaste partner met wie je je vooraf heeft aangemeld. 
● Volg te allen tijde de instructies van het bestuur en de docenten op. 
● Het bestuur stuurt personen die zich niet aan de huisregels of instructies houden 

naar huis. 

Praktische zaken 
● Toiletbezoek is mogelijk. 
● Kleedkamers zijn beschikbaar. 
● Neem een eigen flesje water mee. 
● De les vindt plaats in het USC studio 1 of 2.  

Gezondheidschecklist 
Blijf thuis indien één of meer van het volgende op jou van toepassing is: 
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● Je hebt last van een of meerdere van de volgende symptomen: neusverkoudheid, 
hoesten, koorts, keelpijn, benauwdheid of verlies van reuk/smaak. 

● Je hebt in de afgelopen 24 uur een van bovenstaande symptomen gehad. 
● Je hebt huisgenoten of gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten 
● Er is bij jou of een huisgenoot dan wel gezinslid corona vastgesteld in de afgelopen 

14 dagen. 
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