
 

Editie Februari 2022 

WOORDJE VAN DE VOORZITTER 

Beste leden en ouders, 

Het Nuttig Vermaakje heeft jullie weer heel wat nieuws te brengen. Terwijl het sociale 

leven weer op gang begint te komen en we nog steeds met het coronavirus dienen 

rekening te houden is er binnen onze club al heel wat in beweging. We zijn klaar voor de 

Cornet-actie en kijken uit naar de Gymhappening van 26 en 27 februari 2022 waar jullie 

als ouder de kans krijgen om je kind in volle actie te zien. Mis de inschrijvingen niet. 

Binnen het bestuur mogen we van een zetelwissel spreken en heeft Tamara Conickx haar 

functie als bestuurslid, secretaris opgeheven. In 2011 kwam zij de bestuursgroep 

versterken en konden we de laatste 7 jaar op haar vrijwillige inzet als secretaris rekenen. 

We zijn haar dankbaar voor de vele werkuren achter de schermen die een club draaiende 

houden. Als trainer zal zij haar rol blijven opnemen en blijft de band met de club nog zeer 

oplettend. Bedankt Tamara om de club een warm hart toe te dragen. 

Een bestuurswissel brengt aanpassingen mee en we zijn er ons van bewust dat de 

overgangsperiode enkele kinderziektes of virusjes in de huidige tijden zal meebrengen. 

Des al niet te min willen we Marc Amerijckx als nieuwe secretaris welkom heten in het 

bestuursteam en bieden hem alle steun om zich voor zijn taak in te werken. We wensen 

hem heel veel succes en hopen op een vlotte samenwerking. 

Bereikbaarheid secretariaat 

Voortaan zijn we bereikbaar via mail voor de algemene zaken, inschrijvingen, 

ledenbeheer (wijziging adres, telefoon, email, …) op info@nutenvermaak.com.  

Heeft u vragen over een evenement dan mag dat via event@nutenvermaak.com.  

Laat eventueel een telefoonnummer achter en vermelding van naam en groep van het 

lid, mocht dit nodig zijn, dan kunnen wij u zo spoedig mogelijk een antwoord bieden. 

Coronabeleid 

Trainingen 

Voor onze sport zijn er geen veranderingen ingevoerd en kunnen de 

trainingen zonder beperkingen doorgaan. Het blijft nog steeds verplicht om 

vanaf 6 jaar een mondmasker te dragen bij het binnen komen van het 

sportcomplex tot het betreden van de mat. 
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Publiek 

Onze wedstrijdgymnasten, maar ook onze deelnemers bij onze gymhappening mogen 

een ruimer publiek verwachten. Want niet alleen volwassenen, maar ook minder jarigen 

mogen een kijkje komen nemen. Gezien het aantal nog beperkt blijft kan je best de 

richtlijnen van elke organisatie raadplegen en is voorinschrijving aangeraden om alle 

deelnemers de kans te geven om 2 supporters mee te brengen. 

• Covid Safe Ticket +ID is noodzakelijk, volg info. 
• Mondmaskerplicht 

 

QUARANTAINE 

Afgelopen maanden werden de quarantaineregels en maatregelen bij een hoog 

risicocontact of positieve test een paar keer aangepast.  

Wat voor ons de grootste verandering is, blijkt dat wanneer er in de groep iemand 

positief werd getest (enkele dagen na de training) en je een hoogrisicocontact zou zijn, je 

rekening dient te houden met volgende zaken: 

- kinderen -12 jaar worden in de sportcontext als laagrisicocontact gezien en moeten 

enkel in quarantaine en/of getest worden bij symptomen. 

- trainers die hun mondmasker dragen blijven laag-risico. 

Voor +12 jarigen die < 5 maand gevaccineerd of geboosterd zijn, moeten niet in 
quarantaine of getest worden wanneer men symptoomvrij blijft; 

Voor + 12 jarigen die > 5 maand gevaccineerd of geboosterd zijn of wie symptomen 
vertoont, vragen wij het aangepast test en quarantainebeleid te volgen. 

https://www.gymfed.be/nieuws/corona-stappenplan-aangepast-test-en-

quarantainebeleid-2022 

Gymhappening 

Zoals eerder vermeld organiseren we op 26/02 en 27/02 een gymhappening ter ere van 

ons 100- jarig bestaan en ter vervanging van de turnshow die spijtig genoeg dit jaar niet 

kan doorgaan. We voorzien een light-evenement, binnen de actuele corona-maatregelen. 

Op 26/02 is het de beurt aan de kleuters samen met één ouder (actieve begeleider) en 

freerunners. 

Op 27/02 komen de kinderen van lagere school en het secundair per leeftijdscategorie 

aan de beurt.  

Bij het ‘ouder-kind’ turnen zal u, als begeleider  

actief deelnemen aan de sessie en kan u  

meebeleven wat onze kidies de voorbije maanden 

hebben geleerd. 

Het zou leuk zijn moesten jullie talrijk aanwezig zijn 

op deze dag(en) om er samen een leuke happening  

van te maken.   
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WAT STAAT ER OP HET PROGRAMMA:  

De ingeschreven deelnemers worden per leeftijd verdeeld in groepen.  

Zij zullen werken in tijdsloten.  

Per groep: 

 

 

 

HOE KAN JE DEELNEMEN? 

Ben je lid van de club, schrijf je dan in bij je leeftijdsgroep vóór 18/2 via: 

https://forms.gle/zNsAfjW1qYa24pq8A en doorloop de nodige stappen. 

Geen paniek, de inschrijving is niet zo moeilijk als het linkadres. Normaal gezien ben 
je niet verplicht om je aan te melden met een Google account. Je zal wel een e-
mailadres moeten opgeven om het formulier ter bevestiging terug te ontvangen. 

Wanneer je je wel aanmeldt met Google, dan slaat deze je vooruitgang automatisch 
op: stel je voor dat je tijdens het invullen je browser sluit, dan is Google zo slim en 
slaat hij alle antwoorden op die jij al ingaf. Het is dus niet noodzakelijk. 

Voor elk lid dien je een apart formulier in te vullen en de juiste keuze van de groep te 

maken vergeet op het einde niet de verzendknop in te drukken. 

WAT WORDT VAN JOU VERWACHT? 

Doorloop het parcours en toon volgens jouw level het beste van 

jezelf. De oefeningen zullen in de komende trainingen alvast eens 

aan bod komen. Geen onverwachte testen, maar verras een 

kritische jury en het publiek. Op het einde van de sessie krijgt elke 

deelnemer een kleine attentie in een officiële prijsuitreiking.  

IS PUBLIEK TOEGESTAAN? 

Volgens de huidige maatregelen kunnen wij voor elke deelnemer 2 toeschouwers in het 

publiek toelaten. Wanneer het maximum aantal voor die groep op dat moment niet is 

overschreden, kunnen wij voor extra supporters een plaats voorzien. 

Controle ingang: 
o Aantal toeschouwer per deelnemer 
o Covid Safe Ticket + ID is noodzakelijk. 
o Mondmaskerplicht 

Voor een kleine probleem aangaande de happening contacteer 

event@nutenvermaak.com , wij helpen je zo spoedig mogelijk.  

https://forms.gle/zNsAfjW1qYa24pq8A
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Trooper cornet-actie:  

Terug samen klinken? Dat klinkt goed!  

Nog eens samen klinken op goed nieuws, dat zou fijn zijn, hé? Wel, dankzij de nieuwe actie 
van Trooper kan jij jezelf wat glaasjes CORNET schenken en op die manier ook de clubkas van 
Nut en Vermaak spijzen want per bak CORNET die via www.trooper.be/nutenvermaak/cornet 
gekocht wordt, schenkt CORNET ons maar liefst € 10 commissie per bak. Da’s ni mis, hé? 

Heb je dus goesting in CORNET? Neem dan zeker eens een kijkje op 
www.trooper.be/nutenvermaak/cornet en plaats je bestelling vanaf 1/02/2022. 

Je kan kiezen uit 2 verschillende bakken:  

• Een houten bak met daarin 20 flesjes CORNET. Die kost je € 39,90.  

 (De houten bak kan je daarna in je interieur gebruiken) 

• Een kartonnen doos met daarin 24 flesjes CORNET. Die kost je € 37,95. 

 

Per gekochte bak krijg je ook een CORNET-glas én je steunt er dus Nut en Vermaak mee.  

Je kan bakken bestellen tot en met 16 maart, 23u59. Alle bakken die ten voordele van 

Nut en vermaak gekocht worden, worden ten laatste eind mei bij ons geleverd. Wij 

organiseren een afhaalmoment zodra we de bakken ontvangen hebben.  

Deel deze actie gerust met vrienden, familie,… want Nut en Vermaak kan de steun goed 

gebruiken. 

Groetjes en bedankt alvast voor de steun! 

Bestuur en trainers Nut en Vermaak 

 

PS: Bier kan niet verkocht worden aan of door minderjarigen (- 16 jaar).  
Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand. 

http://www.trooper.be/nutenvermaak/cornet
http://www.trooper.be/nutenvermaak/cornet
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