Beste trainers, turners, turnsters, ouders, verzorgers en vrijwilligers,
Dinsdag 13 oktober jl. heeft het kabinet weer een nieuwe persconferentie gehouden. Verschillende
maatregelen zijn hier besproken, maar wat heeft nu precies betrekking op TurnCentrum Twente?
Hieronder een helder overzicht wat wij als vereniging voor maatregelen treffen.
Activiteiten
De turninstuif die gepland stond voor donderdag 15 oktober in Sporthal Slangenbeek gaat niet door!
Het kabinet was erg duidelijk als het gaat over activiteiten en evenementen. Deze mogen niet
doorgaan. Ook de Halloween-speurtocht die gepland stond voor zaterdag 31 oktober a.s. is afgelast.
Mochten de maatregelen omtrent activiteiten het in een later stadium wel toelaten e.e.a. te
organiseren, dan wordt er gekeken met de betrokkenen om eventueel een activiteit in te halen.
Lessen
Omtrent de lessen van TurnCentrum Twente vinden er voor nu geen wijzigingen plaats. Het huidige
lesrooster blijft dus van kracht. Hierop zijn geen nieuwe maatregelen getroffen.
Wel belangrijk: omkleden doe je thuis! De kleedkamers en douches gaan op slot en er mag niet
omgekleed worden op de accommodatie. Zorg er dus voor dat je in sportkleding naar de les komt,
met bijvoorbeeld daar over aan een trainingspak.
We wachten nog op nader bericht vanuit de Gemeente Hengelo, m.b.t. wat zij besluiten over de
gemeentelijke accommodaties. Mocht hier een ander bericht over gecommuniceerd worden, dan
laten wij jullie dat uiteraard weten.
Wedstrijden
Een laatste maatregel die voor de vereniging geldt hebben betrekking op de wedstrijden. Wedstrijden
mogen niet doorgaan. Hier was Minister-President Rutte erg duidelijk over. De KNGU heeft hier
vooralsnog niet over gecommuniceerd. Wanneer hier meer over bekend wordt vanuit de KNGU
ontvangen jullie daarover bericht.
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.
Blijf gezond!
Met vriendelijke groet,
Bestuur en trainers
TurnCentrum Twente

