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Voor je ligt de tweede digitale versie van de nieuwsbrief van TurnCentrum Twente. In 
deze periode waarin de coronacrisis veel van ons vraagt, vinden wij het als bestuur van 
TurnCentrum Twente belangrijk contact te houden met onze leden en hun ouders. 
Hierbij ontvangen jullie dan ook een extra uitgave van de nieuwsbrief, de bestuursuitgave. 

 

Korte terugblik 
Inmiddels liggen alle lessen sinds woensdag 16 
december 2020 stil. We hadden gehoopt wat 
meer perspectief te kunnen bieden, maar helaas 
heeft inmiddels de overheid besloten de 
maatregelen te verlengen t/m 2 maart a.s. 
 
Ondanks dat we als vereniging graag door 
hadden willen trainen konden we niet anders dan 
de richtlijnen van de RIVM en  KNGU te volgen. 
We willen alle leden hartelijk bedanken voor het 
begrip de afgelopen tijd. We hopen in ieder geval 
dat we snel weer met de kinderen onder de 12 
jaar de zaal in kunnen en daarna ook weer snel 
met de rest mogen trainen. 

 
Ledenadministratie 
Vanaf 1 april a.s. dient er vanuit de KNGU een 
nieuwe ledenadministratiesysteem 
geïmplementeerd te worden. Het huidige 
ledenadministratie voldoet niet meer. Vanuit de 
KNGU was er de optie voor twee 
ledenadministratiesystemen. 
 
Sinds januari zijn we dus al druk bezig met het 
implementeren van het nieuwe systeem, AllUnited. 
Tevens is er een nieuw e-mailadres in het leven 
geroepen omtrent de ledenadministratie, namelijk 
ledenadministratie@tctwente.com. 
 
Mocht je nog geen reactie gehad hebben op 
vragen omtrent de ledenadministratie, dan is dat 
omdat we nog druk bezig zijn met de 
implementatie. We proberen, zodra alles weer 
draait, alle vragen z.s.m. te beantwoorden. 
 
Ingekomen vragen 
Afgelopen periode zijn bij ons vragen 
binnengekomen omtrent de contributie en incasso. 
We volgen hierbij de richtlijnen van de  KNGU en 
NOC*NSF. Samen nemen we het standpunt in dat 
we de kosten die we met z’n allen maken, zoveel 
mogelijk met z’n allen dragen. Voor onze 
vereniging gaan de kosten voor o.a. zaalhuur, 
energie, loonkosten en bondscontributie gewoon 
door. Bovendien adviseren naast de KNGU en 
NOC*NSF ook Gemeente Hengelo dit aan de 
verenigingen. 
 
We hopen op je te kunnen blijven rekenen en 
willen je alvast bedanken voor je geduld, begrip 
en loyaliteit. 

 
 
 
 
 

Coronaprotocol 
Voor de meest recente informatie omtrent 
corona, kijk op de website van 
TurnCentrum Twente, 
www.tctwente.com. Hier staat alle 
informatie en de meest recente updates 
omtrent de huidige coronamaatregelen. 
 
Social media 
We merken dat ook social media een 
grote rol speelt en veel nieuws bij onze 
leden brengt. 
Volg je ons nog niet? We zijn actief op 
Facebook, Instagram en YouTube. Je 
vindt ons op facebook via 
www.facebook.com/turncentrum.twente, 
op Instagram via @tctwente en op 
YouTube via 
www.youtube.com/turncentrum.twente  

 

 
 

Wedstrijdseizoen 
Helaas heeft de KNGU besloten dat het 
wedstrijdseizoen 2020-2021 volledig 
geschrapt wordt.  
 
Buiten sporten 
Afgelopen weken hebben we met diverse 
buitenlessen gedraaid om uit te proberen. Zie 
een fotoimpressie op de volgende bladzijde. 
 
We hebben met ingang van deze week 
geprobeerd om alle lessen minimaal één keer 
per week een buitenles aan te bieden. Zie op de 
laatste bladzijde het huidige aanbod. 
Bingo vanuit huis 
Helaas kunnen we door de corona maatregelen 
geen leuke activiteiten organiseren in onze turnhal. 
Toch wordt het wel tijd om samen weer iets leuks 
gaan doen. We organiseren daarom een Online 
Bingo voor alle leden en niet-leden van TCT. 

We hopen op veel aanmeldingen en een leuk potje 
online bingo.  

Wanneer: zaterdag 6 maart 2021 
Tijd:  18.30 tot 20.30 
Kosten: €2,- voor de 1ste kaart, voor elke 
extra kaart betaal je €1,- 

(vervolg zie volgende bladzijde) 
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http://www.tctwente.com/
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http://www.youtube.com/turncentrum.twente
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Om je aan te melden vul je het 
aanmeldingsformulier in en maak je het geld over 
naar het rekeningnummer van TCT: NL 82 RABO 
01 11 38 94 02. 

Vermeld bij betaling: naam deelnemer + "Online 
Bingo TCT" (onderwerp). 

Aanmeldformulier online kinderbingo   

Na de aanmelding en ontvangst van het geld 
ontvangen jullie een mail met de bingokaart en 
verdere informatie. 

Voor vragen kunt u een mail sturen naar: 
Kristy.Stijnenbosch@tctwente.com. 

Uiterste inschrijfdatum: 5 maart 2021 

 

 

FAQ 
Hebben jullie verder nog vragen omtrent 
de huidige situatie, wat wel en niet kan 
en wat er precies gaat gebeuren? Wij 
hanteren de richtlijnen van de KNGU. Op 
de website van de TurnCentrum Twente 
is een apart deel ingericht over het 
coronavirus, te vinden onder het kopje 
‘COVID-19’. Daarin zijn de laatste 
nieuwsberichten weergegeven, maar ook 
een pagina met veelgestelde vragen, te 
vinden onder het kopje ‘veelgestelde 
vragen’. 

 
 

“Blijf gezond! En 
let een beetje op 

elkaar.” 
 

  

Colofon 
Vragen, tips en suggesties voor het bestuur zijn welkom. Deze kun je mailen naar secretariaat@tctwente.com. 
Het bestuur bestaat uit: Birsel Altin, Edwin Cildavil, Jan Mulder, Yonda Rolink en Gemma Brinks. De 
communicatiecommissie bestaat uit Gemma Drohm, Barbara van der Woning en Maaike Hesselink. Zij zijn 
voor vragen, tips en suggesties bereikbaar via communicatie@tctwente.com.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMbaGCHqB6vYbXDGWJUekgTNE-KRDwePQKK7ad8WkQi2rVYQ/viewform
mailto:secretariaat@tctwente.com
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Fysieke buitenlessen 
 
Dag Tijd Voor wie? Locatie Trainers 
Vrijdag 16:00 tot 17:00 uur Basic & Space Gym 

Weusthag Vrijdag 
Basic Gym Mussenstraat 
Vrijdag 

Parkeerterrein Weusthag 
Uitslagsweg 102 
7556LT Hengelo 

Edwin Cildavil 
Ammelie Nijhuis 

Zaterdag 9:00 tot 10:00 uur Basic Gym & Space Gym 
Havezatenlaan zaterdag 
Slangenbeek dinsdag 
(Jan) en zaterdag (Iris vd 
Werf) 
Mussenstraat donderdag 
(Jan) 

Parkeerterrein Weusthag 
Uitslagsweg 102 
7556LT Hengelo 

Puck Waanders 
Babs Fluttert 
Kim Visschedijk 

Zaterdag 10:00 tot 11:00 uur Selectiegroep (t/m 12 jr) Parkeerterrein Weusthag 
Uitslagsweg 102 
7556LT Hengelo 

Ammelie Nijhuis 
Rosan Krikke 

Zaterdag 11:00 tot 12:00 uur Selectiegroep (v.a. 13 jr) Parkeerterrein Weusthag 
Uitslagsweg 102 
7556LT Hengelo 

Ammelie Nijhuis 
Rosan Krikke 

Zaterdag 10:30 tot 11:30 uur Jongensturnen Jamilla & 
Amy 
Basic Gym & Space Gym 
Jamilla (Jan v/d 
Heijdenstraat) en Jill 
(Slangenbeek) 

Sporthal Slangenbeek 
Straatsburg 5 
7559NM Hengelo 

Puck Waanders 
Babs Fluttert 
Kim Visschedijk 

Zondag 10:00 tot 11:00 uur Selectiegroep (t/m 12 jr) Parkeerterrein Weusthag 
Uitslagsweg 102 
7556LT Hengelo 

Armand 
Hoogeboom 
Nikki Voogtsgeerd 

Zondag 11:00 tot 12:00 uur Selectiegroep (v.a. 13 jr) Parkeerterrein Weusthag 
Uitslagsweg 102 
7556LT Hengelo 

Nikki Voogtsgeerd 

 
Online aanbod 
 
Dag Tijd Voor wie? Social Media 
Maandag 19:00 tot 19:30 uur Iedereen Livestream  

Instagram (@tctwente) 
Woensdag 9:30 tot 10:00 uur Ouder & Kindgym 

Kleuterlessen 
YouTube 

Woensdag 10:15 tot 10:45 uur TurnFit (v.a. 30 jr 
e.o.) 

Google Meet 
(Per e-mail opgeven bij barbara.vanderwoning@tctwente.com) 

Woensdag 19:00 tot 19:30 uur Iedereen Livestream  
Instagram (@tctwente) 

Vrijdag 19:00 tot 19:30 uur Iedereen Livestream 
Instagram (@tctwente) 

 
Tenslotte wordt het aanbod op YouTube regelmatig aangevuld. Houd het YouTube-kanaal van TurnCentrum 

Twente in de gaten! www.youtube.com/turncentrum.twente 
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