
 

 

 

 

Bedankt voor jullie vele foto’s en filmpjes! 
 

  

    

 

    

 

 

2019-2020 

Nieuwsbrief juni 



 

 

  



 

 

Turnkamp zomer 2020 
De turnkampen voor deze zomer zijn volzet! Jammer genoeg kon niet iedereen 

deelnemen. We turnen in een bubbel met maximum 50 gymnasten en trainers. We 

houden rekening met de veiligheidsmaatregelen i.v.m. Corona. Meer info hierover volgt 

via mail!  

Info turnseizoen 2020-2021 
We hebben ervoor gekozen om alle gymnasten volgend jaar te laten inschrijven in 

dezelfde groep als dit jaar. De enige uitzondering hierop zijn de kleuters en de jongens. 

Kleuters kunnen inschrijven in de kleutergroep van hun leeftijd. De oudste kleuters (2014) 

kunnen inschrijven in de groep wit. Kleuters 2015 schrijven in bij de 5-jarige kleuters. Jullie 

ontvangen in juli een mail met link om in te schrijven voor volgend turnjaar.  

Om het turnjaar af te sluiten hebben de trainers van de recreagroepen nog een 

boodschap voor jullie. Bekijk ze hier!  

Testdag jongens en dierengroepen 

Jongens (geboren 2012 en vroeger) zullen vanaf volgend seizoen in 3 groepen trainen in 

plaats van in 2 groepen. Daarom zullen we voor hen een testmoment organiseren op 

zondag 5 juli tussen 13 uur en 15 uur. Jongens geboren 2017 - 2015 turnen bij de kleuters. 

Jongens geboren 2014 - 2013 turnen bij de groep wit. 

Gymnasten die vorig jaar in een kleurengroep trainden en nu (ook) bij een dierengroep 

(tumbling en trampoline) willen aansluiten, zullen eveneens op zondag 5 juli getest worden 

tussen 13 uur en 15 uur. 

Broer(s)/zus(sen) die graag komen turnen? 

Mogen we alvast vragen om ons een seintje te geven indien er broers of zussen van 

huidige leden zijn die graag zouden inschrijven. We zorgen er dan voor dat zij voorrang 

krijgen op nieuwe leden.  Dat kan door een mail te sturen naar wachtlijst@turnkringaalst.be 

met vermelding van: de naam van het huidig lid + de naam en geboortedatum van de 

broer(s)/zus(sen). Graag ontvangen wij deze informatie vóór 30 juni. Broers en zussen 

geboren in 2012 of ouder zullen een uitnodiging krijgen om op zondag 5 juli naar de 

testdag te komen tussen 13 uur en 15 uur. 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=USr481zdWGg&t=14s
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Scouting  
Op zaterdag 4 juli 2020 organiseren we een scoutingmoment voor de competitiegroepen 

tumbling, acrogym & toestelturnen meisjes. Deze groepen trainen 7 tot 15 uur per week en 

nemen deel aan wedstrijden. Gymnasten geboren in 2014 of vroeger zijn welkom om het 

beste van zichzelf te komen geven. 

OPGELET: Inschrijven is verplicht en kan via dit formulier t.e.m. 30 juni 2020.  

Na inschrijving via dit formulier ontvangt u binnen de 5 werkdagen van ons een 

bevestigingsmail met alle praktische informatie. 

Agenda 2020 - 2021 
Noteer alvast de volgende data in jullie agenda: 

▪ 15 november 2020: eetfestijn 

▪ 29-30 mei 2021: turnshow 

Nieuw in 2020 - 2021 
Binnen het bestuur verwelkomen we voor de groep TTM: Elien Van Der Massen en als 

vertegenwoordiger van de ouders TTM Veerle Van Impe. Op de algemene vergadering 

eind juni stellen we een nieuwe penningmeester en secretaris aan binnen het bestuur. 

Hierover volgt nog meer info in een volgende nieuwsbrief. 

We heten hen van harte welkom in onze turnclub! 

Gezocht voor 2020-2021  
Wegens grote groei zijn wij op zoek naar een aantal mensen die onze club kunnen 

versterken vanaf september 2020. 

▪ Heb je interesse om iets bij te verdienen? 

▪ Vertoef je graag in de omgeving van kinderen? 

▪ Ben je enthousiast om de turnmicrobe te kunnen doorgeven aan kinderen? 

▪ Ben je bereid om turntechnische vaardigheden aan te leren aan gymnasten? 

▪ Wil je je kennis en ervaring uitbreiden door opleidingen te volgen in het kader 

van gymnastiek en begeleiding? 

 

  Dan is trainer worden in onze club iets voor jou 

 

coordinator@turnkringaalst.be 

Stuur een mailtje naar 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScn2st5sW9erdAHiaKIT-SKsz3xtK4C5farSXqbpRI8NawBwA/viewform
mailto:coordinator@turnkringaalst.be

