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Beste ouders, gymnasten 
 
 
Een uitdagend nieuw turnjaar ligt voor ons, nieuwe trainingsrooster, bijkomende 
train(st)ers en nieuwe doelstellingen. Werk aan de winkel dus… 
Naast de vele nieuwigheden willen we uiteraard ook iedereen terug welkom heten en 
we vinden het erg leuk dat jij ervoor gekozen hebt om bij ons te komen sporten. Zoals 
bij elke vereniging heeft ook turnkring enerGym bepaalde regels, afspraken en 
gebruiken. Middels deze brief willen we jou hierover informeren. Het is allemaal terug 
te vinden op onze website, maar er zijn een aantal zaken die wij via deze brief extra 
onder de aandacht willen brengen.  
Via onderstaande communicatie willen wij U onderdompelen in de sfeer van onze 
turnvereniging.   
EnerGym is immers geen plaats waar kinderen, jongeren en volwassenen zomaar 
verblijven.     
Hier bij ons doe je Energie op door Gym. 
Wij zelf zijn trouwens een stel enthousiaste mensen die zich elke week opnieuw tot het 
uiterste willen inzetten. 
 
Heeft u naar aanleiding van deze informatie toch nog vragen, surf gerust naar : 
www.turnkring-energym.be of contacteer ons via  info@turnkring-energym.be 
 

 
COVID 19 protocol 
 
Vanaf 1 september vervallen alle coronamaatregelen bij het sporten en bij de 
organisatie van sportactiviteiten volledig. Er blijven alleen nog enkele controlerende 
maatregelen voor publiek en voor beheerders van sportinfrastructuur over.  
 
Dit betekent dat in principe een aantal maatregelen niet meer van toepassing zijn.  
Op aanraden van de Gymfed blijven echter een aantal maatregelen aanbevolen voor de 
maand september : 

 Bij contact met de ouders (brengen en afhalen kinderen) vragen we nog steeds 
om het mondmasker te gebruiken  

 Kleedkamers blijven gesloten 

 Ouders zijn nog niet toegelaten op de training.   
 

Zoals eerder gecommuniceerd volgen we als club deze aanbevelingen en vinden we dit 
een goede maatregel om volgende redenen: 

 Late communicatie en onduidelijkheid tot vandaag, we willen vermijden dat 
trainers intern en met ouders in discussie hierover moeten gaan 

 Er toch nog 400 000 personen hun 2de inenting moeten krijgen 

 Niet iedereen ondertussen al minstens 2 weken volledig gevaccineerd is. 
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 Dit een veiliger gevoel geeft naar de ouders/sporters en de club het signaal geeft 
niet alle maatregelen meteen te willen lossen maar er toch ook op zekerheid en 
preventie wordt gewerkt. 

 
 

Hervatten training 
 
De trainingen hervatten vanaf :  
 woensdag 08 september of donderdag 09 september : Voor alle leden welke 

reeds vorig jaar zijn ingeschreven  
 woensdag 15 september of donderdag 16 september : Voor alle nieuwe leden 

  
Uw inschrijving is maar definitief bij betaling van het lidgeld.  Gegevens omtrent betaling 
en rekeningnummer zou U bij inschrijven per email hebben ontvangen.   Gelieve ons 
terug te contacteren indien deze email zoek is geraakt. 
 

Gymnasten waarvan wij geen lidgeld hebben ontvangen kunnen wij niet registreren 
als aanwezig,  zijn niet verzekerd en worden niet toegelaten op de training 

 
Bij problemen omtrent betaling van lidgelden gelieve ons hiervoor te contacteren op 
volgend nummer : 0479 58 03 48 
 

Teamindeling en trainingstijden  
 
Zie : UURROOSTER – EnerGym (turnkring-energym.be)   
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Kledij 
 
Onze enerGym kledij is terug verkrijgbaar! 

 
T-shirt (verplicht) € 12,50 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hoodie € 35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rugzakje € 5 

 
 
 

 
Actie: T-shirt + Hoodie + Rugzakje = € 45 

 

Wij voorzien vaste pasmomenten met mogelijkheid tot aankoop van de kledij op :  
 Op volgende data  

o 22-23-29/09/21 
o 06-07-13/10/21 
o Daarna elke 1ste turnwoensdag van de maand  (10/11/21 * 01/12/21 * 

12/1/22 * 2/2/22* 9/3/22) 
 woensdag van 14u30 tot 17u30 en van 18u30 tot 18u45 
 Donderdag van 18u45 tot 19u45 en van 20u00 – 20u15  

Betaling cash (liefst gepast) of betalingsbewijs kunnen voorleggen.  Bij overschrijving 
gelieve de naam van het lid te vermelden. 
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Jaarplanning 
 
Net als vorig jaar is er reeds een uitgebreide jaarplanning beschikbaar, zodat jullie van 
bij de aanvang van het turnjaar over een compleet jaaroverzicht kunnen beschikken. 
Mede hierdoor hopen wij op een hogere graad van betrokkenheid bij de verschillende 
activiteiten. 

 8 of 9 September2021 : Opstart trainingen bestaande leden 

 15 of 16 September 2021 : Opstart training nieuwe leden 

 Oktober 2021 : Wafeltjesverkoop    

 Januari 2022 : 10+1 jaar enerGym   

 Februari 2022 : Paaseierenverkoop   

 18-20 Maart 2022 : WE -15 jarigen ( Lokeren )  

 25-29 Mei 2022 : WE +15 jarigen  

 Zwemmen op 15 – 22 juni 2022 

 Einde turnjaar 23 juni 2022 
 

Het enerGym Team 
 
 
 

 


