Beste turners, turnsters, ouders en/of verzorgers,
Helaas heef t het demissionair kabinet op dinsdag 14 december jl. door de oplopende
coronabesmettingen besloten toch al eerder aangescherpte regels te verlengen t/m vrijdag 14
januari 2022. Middels deze brief brengen wij jullie op de hoogte hoe TurnCentrum Twente hiermee
om zal gaan.
Hoe nu verder?
De Gemeente Hengelo stelt de volgende algemene voorwaarden:
✓ Tijdens het sporten hoeven sporters geen 1,5 meter af stand van elkaar te houden;
✓ Voor en na het sporten moeten alle sporters wel 1,5 meter af stand van elkaar houden;
✓ Blijf thuis als je verkouden of grieperig bent en laat je testen op corona;
✓ Bij het betreden van een binnensportlocatie is een Corona Toegangsbewijs (hierna CTB)
verplicht vanaf 18 jaar voor zowel sporters als publiek;
✓ Dit geldt voor de volledige binnensport, dus ook de kleedkamers, toiletten, buitenterrassen en
kantines.
Omdat deze nieuwe maatregelen veel vragen van onder andere ons trainersteam en wij graag de
f ocus willen houden op het lesgeven en kwalitatief goede lessen bieden, hebben we besloten voor de
sporters vanaf 18 jaar uiteraard een QR-check te doen, zoals de maatregelen van ons vragen. Dit
gebeurt door de trainers.
We hebben besloten deze QR-check niet uit te voeren op (toekomstig) publiek en ouders. Graag
willen we als TurnCentrum Twente, om deze voorwaarden alsnog te kunnen waarborgen vragen aan
ouders en/of verzorgers de turner/turnster buiten voor de deur af te zetten en bij het ophalen buiten te
wachten. Betreden van de sporthal is helaas niet mogelijk. Aan het einde van de les zorgen de
train(st)ers ervoor dat er iemand meeloopt naar buiten en dat kinderen niet vertrekken zonder ouder.
Geef dit ook aan bij uw kind. Deze maatregelen gelden in ieder geval tot nader besluit vanuit het
demissionair kabinet. Mochten er wijzigingen en/of aanvullingen komen, zullen wij dit uiteraard
communiceren.
De kerstvakantie voor de recreatielessen start op vrijdag 24 december 2021 t/m zondag 9 januari
2022. Vanaf maandag 10 januari 2022 worden de trainingen weer hervat.
Neem iemand mee!
Tenslotte brengen we graag nog even onder de aandacht dat alle leden altijd een
vriendje/vriendinnetje/neef je/nichtje/buurmeisje/buurjongentje of bekende mogen meenemen naar de
lessen. Wij hanteren geen specif ieke ‘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 geïnf ormeerd. Wij kijken uit naar een mooi en sportief vervolg
van dit seizoen. Wij wensen iedereen dan ook f ijne f eestdagen en alvast een f ijne jaarwisseling. Tot
slot nogmaals dank voor jullie geduld, f lexibiliteit en positiviteit in deze toch weer gekke coronatijd.
Met sportieve groet,
Bestuur en trainers
TurnCentrum Twente

