Beste turners, turnsters, ouders en/of verzorgers,
Inmiddels is de zomervakantie bijna ten einde. Met ingang van maandag 17 augustus start het
nieuwe seizoen. Middels deze brief brengen wij jullie op de hoogte hoe het nieuwe seizoen van start
zal gaan. Dit heeft relatief lang op zich laten wachten aangezien we gedeeltelijk afhankelijk zijn van
de berichtgeving vanuit de gemeente Hengelo, welke vorige week heeft plaatsgevonden.
Hoe nu verder?
Gemeente Hengelo heeft een akkoord gegeven dat alle gymlokalen van Hengelo weer vrijgegeven
worden voor sportgebruik met ingang van maandag 17 augustus aanstaande. Dit betekent dat we het
nieuwe seizoen weer conform regulier lesrooster gaan starten.
Gemeente Hengelo stelt de volgende algemene voorwaarden:
 Tijdens het sporten hoeven sporters geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden
 Voor en na het sporten moeten alle sporters van 18 jaar en ouder wel 1,5 meter afstand van
elkaar houden
 Blijf thuis als je verkouden of grieperig bent en laat je testen op corona
 Toeschouwers mogen niet actief aangetrokken worden
 Geforceerd stemgebruik is niet toegestaan
Graag willen wij als TurnCentrum Twente, om deze voorwaarden te kunnen waarborgen, dan ook
vragen aan ouders en/of verzorgers om zelf alert te blijven op de 1,5 meter afstand en de
turner/turnster bij de deur afzetten en buiten wachten. Bij slecht weer geldt een uitzondering en mag
natuurlijk binnen gewacht worden (met inachtneming van de 1,5 meter afstand). Ten einde van de les
zorgen wij als trainers en trainsters ervoor dat er altijd een train(st)er/assistent meeloopt naar buiten
en dat kinderen niet vertrekken zonder ouder. Geef dit ook aan bij uw kind.
Op vakantie geweest?
Als vereniging zijn wij aangesloten bij de KNGU en volgen wij altijd de richtlijnen van de KNGU, het
NOC*NSF en het RIVM. Was uw vakantiebestemming tijdens of na uw verblijf als code oranje
gemarkeerd, dan wordt geacht 14 dagen in quarantaine te blijven. Wilt u weten of uw
vakantiebestemming als code oranje is gemarkeerd? Check dit in de volgende link:
https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen
Zoals hierboven beschreven volgen wij daar ook de richtlijnen van het NOC*NSF, deze zijn te vinden
op de website van TurnCentrum Twente, of de volgende link https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsfprotocol-verantwoord-sporten-v8.pdf
Neem iemand mee!
Tenslotte brengen we graag nog even onder de aandacht dat alle leden altijd een
vriendje/vriendinnetje/neefje/nichtje/buurmeisje/buurjongentje of bekende mogen meenemen naar de
lessen. Wij hanteren geen specifieke ‘open lessen’ voor nieuwe leden, dit is dus altijd mogelijk. Neem
dus iemand mee aan het begin van het nieuwe seizoen en wie weet sport je de rest van de
toekomstige seizoenen gezellig samen.
Wij hopen jullie voldoende te hebben geïnformeerd. Wij kijken uit naar een mooi en sportief
turnseizoen. Tot slot nogmaals dank voor jullie geduld, flexibiliteit en positiviteit tijdens deze gekke
coronatijd.
Met vriendelijke groet,
Bestuur en trainers
TurnCentrum Twente

