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Voor je ligt de eerste 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 vrijdag 13 
maart jl. stil. Ondanks dat we als vereniging 
graag door hadden willen trainen konden we 
niet anders dan de richtlijnen van de RIVM en 
KNGU te volgen. Zo heeft ook de Gemeente 
Hengelo een verbod gelegd op het in gebruik 
nemen van alle sportaccommodaties. We 
willen alle leden hartelijk bedanken voor het 
begrip de afgelopen tijd. 
 
E-mailadressen 
Juist in deze tijd is 
communicatie uiterst 
belangrijk. Om jullie te 
informeren hebben wij 
diverse 
communicatiestromen 
geprobeerd. In de 
afgelopen periode zijn 
er drie persberichten 
door het bestuur opgesteld. Het eerste 
persbericht is op 12 maart jl. verstuurd naar 
alle trainers en zij hebben dit vervolgens naar 
de ouders van de kinderen die zij lesgeven 
gemaild. Het tweede persbericht is op 16 
maart jl. centraal vanuit het 
bestuurssecretariaat naar alle leden gemaild. 
We hebben gemerkt dat ons e-
mailadressenbestand (ouders/leden) niet 
actueel is. Vaak zijn het verouderde e-
mailadressen en kregen we een automatisch 
antwoord dat het e-mailadres niet bestaat. In 
dit soort situaties merk je toch dat een up-to-
date e-mailadres cruciaal is. Daarvoor willen 
we graag je hulp. Mocht je op 16 maart 2020 
geen mail hebben ontvangen van het bestuur, 
mail dan een correct e-mailadres naar 
secretariaat@tctwente.com. We zullen het 
vervolgens in ons ledenbestand aanpassen en 
kunnen er dan in het vervolg voor zorgen dat 
de communicatie iedereen bereikt. Tenslotte 
hebben wij maandag 6 april jl. een persbericht 
op onze website www.tctwente.com geplaatst. 
We adviseren je ook onze website goed in de 
gaten te houden, omdat daar altijd het laatste 
nieuws gepubliceerd wordt. 
 
Coronaprotocol 
Inmiddels is er veel vergaderd, overlegd en 
vastgelegd, zowel door ons eigen bestuur als 
ook door andere instanties waar de vereniging 
afhankelijk van is. Denk bijvoorbeeld aan de 

KNGU, de NOC*NSF en de Gemeente 
Hengelo. Wij zijn als vereniging verplicht de 
door hun gegeven adviezen en richtlijnen op te 
volgen. Inmiddels is er ook een coronaprotocol 
opgesteld, specifiek gericht op onze 
vereniging. Deze is vanaf maandag 4 mei a.s. 
te vinden op onze website www.tctwente.com  
 
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 en Instagram. Je vindt ons op 
https://www.facebook.com/turncentrum.twente 
en op Instagram via @tctwente. 

 
 
 
Activiteiten 
Helaas hebben we door de huidige 
omstandigheden alle activiteiten t/m  
1 september 2020 moeten annuleren. Ook de 
Onderlinge Wedstrijden 2020 konden helaas 
niet doorgaan. We moeten de 
vervolgmaatregelen uiteraard nog even 
afwachten, maar bij het begin van het nieuwe 
seizoen 2020-2021 zal er weer een nieuw 
activiteitenrooster met jullie gedeeld worden.  
 
Algemene Ledenvergadering 
Jaarlijks houden we in april de Algemene 
Ledenvergadering (ALV). Dit jaar kon deze 
vanwege de coronamaatregelen niet 
doorgaan. We wachten de ontwikkelingen af 
en zodra de mogelijkheid er weer is, zullen we 
een nieuwe datum plannen voor een ALV later 
dit jaar. In het bestuur is al wel besloten om de 
contributieverhoging dit jaar achterwege te 
laten en dezelfde contributies als afgelopen 
seizoen te hanteren. Wij hopen  
onze leden op deze manier al iets tegemoet te 
komen.  
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Contributie 
Afgelopen periode zijn bij ons vragen 
binnengekomen omtrent de contributie-
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. 
Als we dit niet doen, ontstaat de mogelijkheid 
dat we op een later moment niet meer voor 
een eventuele compensatie in aanmerking 
komen. We hopen op je te kunnen blijven 
rekenen en willen je alvast bedanken voor je 
geduld, begrip en loyaliteit. 
 
Buiten sporten 
Inmiddels is in de laatste persconferentie van 
dinsdag 21 april jl. aangegeven dat buiten 
sporten weer mogelijk is. De bonden, 
Gemeente Hengelo en ook wij zijn direct aan 
de slag gegaan met een protocol. Gemeente 
Hengelo heeft inmiddels als richtlijn gegeven 
dat er weer buiten gesport mag worden. 
Helaas blijkt dit voor onze recreatie- en 
danslessen erg complex. We beschikken 
immers niet op alle locaties over een geschikte 
buitensportmogelijkheid. Ook is door de 
Gemeente Hengelo aangegeven dat de 
sportinventaris niet naar buiten gebracht mag 
worden en er geen sanitaire voorzieningen 
gebruikt mogen worden. We blijven in gesprek 
met de gemeente en blijven zoeken naar 
mogelijkheden voor deze lessen. Voor de 
selectielessen hebben we een plan uitgewerkt 
en wachten we op een Go van de Gemeente 
Hengelo om te mogen starten met buiten 
sporten (parkeerplaats bij de turnhal). De 
KNGU heeft bevestigd dat dit 
verzekeringstechnisch gedekt is. 
Zodra er meer concrete info is ten aanzien van 
het weer opstarten van de (alternatieve) 
lessen, wordt dit door jullie trainer aan jullie 
gecommuniceerd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Turnbingo vanuit huis 
De selectietrainers hebben ervoor gezorgd dat 
de turnsters uit de selectiegroepen, afgelopen 
weken, thuis niet stil hoefden te zitten. Zij 
hebben de turnsters opdracht gegeven een 
turnbingo uit te voeren. Een enorme lijst met 
allemaal turnoefeningen die ze moesten 
uitvoeren, maar ook filmen en naar de trainers 
sturen. Hier is een leuke videocomplicatie van 
gemaakt en deze kun je  vinden op de 
facebookpagina van TCT. Op de laatste 
bladzijde vind je een leuke fotocollage van 
deze foto’s. 
 
Clubheld van het jaar!  
TurnCentrum Twente heeft veel vrijwilligers die 
deze nominatie verdienen. Zo ook Jacco 
Visscher. Jacco is al lang – in allerlei functies – 
betrokken bij TurnCentrum Twente. Begonnen 
met hand- en spandiensten vanuit zijn rol als 
vader van twee turnsters en de laatste jaren 
vooral actief als penningmeester. En dat terwijl 
zijn dochters allang niet meer turnen bij de 
vereniging. Het bestuur heeft Jacco, die ons 
helaas heeft medegedeeld na dit jaar te willen 
stoppen als penningmeester, daarom 
genomineerd voor deze actie. Er is door veel 
mensen die hem kennen en waarderen 
gestemd. Met resultaat, want Jacco is, in de 
categorie ‘Sport’, winnaar van de gemeente 
Hengelo geworden. We zijn heel blij met deze 
erkenning en feliciteren Jacco met de titel 
‘Clubheld van het Jaar 2019’. 
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Leuk nieuws van Gina 
Gina Jonker is thuis nog druk aan het turnen. 
Ondanks dat ze helaas niet meer naar de 
Basic Gymles op vrijdag kan, is ze thuis hard 
aan het oefenen. Op Facebook mochten we 
daar een leuk filmpje van plaatsen. Bekijk het 
filmpje op onze Facebookpagina. Heb je ook 
een leuk turnfilmpje van jezelf? Plaats het dan 
als reactie onder het bericht. 
 

 
 
 
 
Apie Papie 
Wat mist hij de allerjongste leden. En ook wel 
een beetje hun ouders natuurlijk. Al die weken  
is hij helemaal alleen in de turnhal en wacht 
daar tot zijn turnvriendjes weer komen. Af en 
toe gaat trainster Barbara bij hem kijken. En 
het gaat eigenlijk best goed met hem, maar 
eenzaam is hij wel. Wil je iets doen om Apie  
Papie op te fleuren? Stuur dan een kaartje, of 
gooi een leuke tekening bij de turnhal door de 
brievenbus. “Het gaat erom dat Apie weet dat 
we aan hem denken!”  
 

 

 
Juryleden 
We hebben begin dit jaar veel nieuwe 
juryleden mogen verwelkomen. Een groep met 
dit keer veel moeders van turnsters. Super 
leuk! Ze hebben twee wedstrijden kunnen 
oefenen en toen was het helaas over met de 
pret. Maar hopelijk kunnen zij snel de draad 
weer oppakken. Wij wensen jullie allemaal in 
ieder geval alvast veel succes en plezier!  
 

 
 
 
 
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.” 
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Colofon 
Vragen, tips en suggesties zijn welkom. Deze kun je mailen naar secretariaat@tctwente.com. Het bestuur 
bestaat uit: Birsel Altin, Jacco Visscher, Edwin Cildavil, Nicole Klein Nijenhuis, Jan Mulder en Gemma Brinks. De 
volgende reguliere nieuwsbrief verschijnt in de week van maandag 28 september 2020. 
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