Nieuwsbrief Variant December 2020
Gelukkig hebben dit hele seizoen mogen doorgaan met turnen, daar zijn we blij mee.
Jammer is wel dat er geen toeschouwers aanwezig mogen zijn, dat is de reden dat er
filmpjes opgenomen worden tijdens de lessen. We proberen iedereen vast te leggen,
zodat jullie thuis toch een beetje op de hoogte gehouden worden van de vorderingen.

Corona virus

Helaas hebben we nog steeds te maken met het Corona virus. Onderstaand nogmaals
het geldende protocol.
Lees deze goed door! Voor nu geldt het volgende; Waar ‘ouder” staat, kan ook
‘verzorger’ gelezen worden:
• Heb je klachten, blijf thuis.
• Hou je aan de richtlijnen van het RIVM. Gebruik verder je gezond verstand.
• Ontsmet je handen bij binnenkomst en als je de sporthal verlaat. Hiervoor staan
speciale flacons met ontsmettingsmiddel klaar.
• De ingang van de sporthal is een Kiss And Go zone, de ouders gaan dus niet
mee naar binnen in de sporthal en in de gang naar de kleedkamers. Wij
zorgen voor opvang in de gang en kleedkamers indien er hulp nodig is.
• Kinderen komen in sporttenue en er kan niet gedoucht worden.
• Tijdens sportles is in de zaal de 1,5 meter niet verplicht, ook niet voor 18+.
• Er blijven geen ouders bij de lessen. Mocht het nodig zijn dat u oproepbaar
bent, zorg dat uw kind uw telefoonnummer bij zich heeft. Wilt u iets aan de
trainer vertellen? Geef uw kind dan een briefje mee of bel/app Jolanda op 0611105664.
• Uitzondering ouders bij de lessen:
• Bij de peuter/kleuterles; 1 ouder per kind.
• Deze ouder mag geen klachten hebben.
• Ouders volgen de aanwijzingen van de trainster op en nemen plaats
in hal, door het raam is de turnles zichtbaar.
• Mocht je komen voor een proefles dan mag 1 ouder/ verzorger mee lopen
naar de les en de kleedkamer. Deze ouder heeft zich vooraf aangemeld
via email of telefonisch contact bij de leiding en/of het bestuur, zodat de
contactgegevens bekend zijn. Tijdens de les neemt de ouder plaats in de
hal, de turnles kan gevolgd worden door het raam.
• Er kan alleen de allereerste les een half uur gekeken worden.

Wij zorgen voor een hygiënisch gebruik van de toestellen, echter zijn niet alle
toestellen geschikt voor reinigingsmiddelen (bijvoorbeeld de bekleding van de
balk). Dus de handen goed ontsmetten voor aanvang en na afloop van de les.
• Er mag dus nog steeds niet meegeholpen worden bij het opbouwen en afruimen
van de turntoestellen door onze hulpouders, jullie worden enorm gemist!
Hopelijk blijven we zo allemaal gezond en kunnen we binnen blijven sporten. Alvast veel
plezier in de lessen!
•

Rabo Clubsupport

Turnvereniging Variant heeft dankzij jullie een mooi bedrag van € 139,55 binnen
gehaald, bedankt daarvoor!

SponsorKliks
Zeker in de drukke december maand willen we dit nogmaals benadrukken!
Zoals jullie misschien weten is onze vereniging aangesloten bij SponsorKliks. Via deze
weg wordt onze vereniging door de leden gratis gesponsord. Wij hebben het idee dat er
veel meer inkomsten mogelijk zijn dan tot nu toe. Want als ieder lid, supporter,
familielid of vriend van onze vereniging, voordat zij een webwinkel bezoeken, naar onze
SponsorKliks pagina gaat wordt het bedrag hoger. Klik op de button op de startpagina
van onze website: www.turnclubvariant.nl of ga naar onze pagina van SponsorKliks op:
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=5283&cn=nl&ln=nl
Onderaan de pagina verschijnt een overzicht van tientallen webwinkels. Elke aankoop bij
een van deze bedrijven levert onze vereniging een commissie op terwijl je zelf dezelfde
prijs betaalt, het kost je dus niets extra. Let op dat je altijd via de website van
sponsorkliks naar de betreffende webwinkel gaat, anders kan de commissie niet aan ons
worden toegekend.
Om het gebruik van Sponsorkliks niet te vergeten heeft Sponsorkliks hiervoor een hele
handige extensie ontwikkelt, welke je erop attendeert om sponsorkliks te gebruiken
wanneer je dit een keer vergeet. Deze extensie is te downloaden via:
https://chrome.google.com/webstore/detail/sponsorkliks/ibddmcijlhljfdinapegnidiodop
oadi?hl=nl Meer uitleg over deze extensie kun je bekijken in het volgende filmpje:
https://youtu.be/r8Zjtj_DURk
Alvast bedankt namens turnvereniging Variant!

Jaarvergadering

Helaas hebben wij geen aanmeldingen van (ouders van) leden ontvangen voor onze online
jaarvergadering. De kas is uiteraard wel gecontroleerd en in orde bevonden.

Contributie

In de maand november heeft de eerste incasso van dit seizoen plaatsgevonden. In
februari 2021 zal de incasso plaats vinden voor de tweede helft van het seizoen 20202021. Hierover ontvangt u nog nader bericht!
Wij merken dat het niet altijd helemaal duidelijk is voor onze leden wanneer het
lidmaatschap van onze vereniging opgezegd kan worden. Daarom hieronder de regels die
wij hiervoor hanteren. Deze zijn ook te vinden op onze website onder het kopje
contributie:
De contributie moet schriftelijk of per e-mail worden opgezegd. Indien men na 1
februari of na 1 augustus afmeldt, dan is men nog een half jaar contributie
verschuldigd.
Selectie turnsters mogen eenmalig en uiterlijk voor 1 augustus afmelden voor het
komende seizoen i.v.m. wedstrijden en competitie.

Pietendiploma

Op woensdag 02 en vrijdag 04 december worden de jaarlijkse Pietengymlessen
gehouden. Binnen de gewone lestijd kan iedereen een Pietendiploma verdienen met
hopelijk wat lekkers erbij!

Wedstrijdseizoen

We hebben ons ingeschreven voor de wedstrijden, echter vanwege corona is het nog
steeds niet zeker of deze door kunnen gaan.
Voor onze testgroep en de meisjes die ingeschreven staan voor deze wedstrijden,
wordt er woensdag 23 december een oefenwedstrijd gepland. Informatie hierover zit,
indien van toepassing op uw kind, in de bijlage van deze nieuwsbrief.

Nieuw systeem voor ledenadministratie

Aangezien het huidige systeem wat wij gebruiken voor onze ledenadministratie niet
meer ondersteund wordt door de KNGU per 1 april 2021 gaan wij over op een nieuw
systeem. Dit moment willen wij aangrijpen om de gegevens van onze leden te
controleren. U zult hierover binnenkort meer informatie ontvangen.

Bestuur

Wij hebben nog steeds plaats voor nieuwe bestuursleden, het heeft onze voorkeur om
vanuit de verschillende ‘kerkdorpen’ een afgevaardigde te hebben. Deze persoon is dan
ook tevens contactpersoon voor iedereen uit het desbetreffende dorp (9 dorpen). Wij
vergaderen ongeveer 4x per seizoen, nu natuurlijk digitaal.
Denkt u, dat is iets voor mij, stuur een mail naar tv.variant@upcmail.nl
VARIANT
Wenst iedereen fijne feestdagen en een gelukkig, sportief, maar vooral gezond 2021!

