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WOORDJE VAN DE VOORZITTER
Beste leden en ouders,
In deze donkere dagen hopen wij allemaal op enkele lichtpunten. Het succes van de
wafelverkoop, de nieuwe club-t-shirt, een verbeterde springvloer, de komst van
hoogbezoek en een goed gesteunde club dragen bij tot de nodige clubvreugde. We
zouden jullie het liefst alleen maar positief nieuws brengen en met de wedstrijden in het
vooruitzicht willen wij iedereen succes wensen. Om de werking in de toekomst verder te
kunnen zetten, dienen we ook goede afspraken te maken. Het lezen van deze info
bespaart u onnodige vragen te stellen of extra mails te versturen. We zijn er ons echter
ook van bewust dat enige uitbreiding en vernieuwing van het bestuur kunnen bijdragen
tot een gezonde dynamiek in de club. Ben jij als ouder het energieke brain voor het
besturen van een groeiende sportclub of werk je liever achter de schermen om de club
groots te houden, stuur dan snel je motivatie naar info@nutenvermaak.com of spreek
één van onze bestuursleden aan. We zijn alvast dankbaar voor de steun en de vrijwillige
handen.
WAT STAAT ER VERDER TE LEZEN
Coronamaatregelen
Clubuniform
Trooperclub
Afhaal Wafelverkoop
Hoog bezoek
Turnvloer fase 2 en 3

Coronamaatregelen
Vanaf 20 november gelden op basis van de beslissingen door het Overleg Comité van 17
november 2021 enkele nieuwe maatregelen.
Voor onze sportsector gelden er tijdens het sporten zelf geen beperkende maatregelen.
Sportactiviteiten kunnen op een normale manier plaatsvinden.

Maatregelen met betrekking tot de trainingen
•
•
•
•
•

Van zodra je een indoor sportinfrastructuur betreedt, moet je verplicht een mondmasker dragen. Het
mondmasker is verplicht voor iedereen in de gangen, tribunes en kleedkamers (behalve in de douche).
Dit is nu van toepassing voor de sporters vanaf 10 jaar!
Je mag het mondmasker tijdelijk afzetten om iets te eten of te drinken.
Trainers houden het mondmasker op.
Tijdens het sporten moet je geen mondmasker dragen.
We houden waar mogelijk afstand, ontsmetten regelmatig de handen en ventileren de
ruimtes waar gesport wordt!

De leden worden nog steeds door de trainer aan de ingang van het sportcomplex
opgehaald en terug gebracht na de training. Publiek kunnen wij nog niet in de zaal toelaten.
Wanneer u het sportcomplex betreedt, verwijzen we naar de controlerende maatregelen met
betrekking tot de toegang en het beheer van de sportinfrastructuur zelf.

Quarantaine
Afgelopen maanden werden de quarantaineregels en maatregelen bij een positieve test een paar
keer aangepast. Als clubbestuur vragen wij met drang om bij een hoog risico contact, de
trainingen niet te volgen tot een tweede negatieve PCR-test. Wij rekenen hiervoor op ieders
eerlijkheid om het virus uit de club te houden.

Verdeling clubuniform
Vroeger dan gepland konden we het clubuniformen aan onze leden bezorgen. Was jij nog
niet aanwezig na de herfstvakantie, geen nood de trainer houdt deze voor jou in
bewaring, maar heeft toch het liefst om deze zo snel mogelijk op te halen.

Wafelverdeling
Ter herinnering vergeet je wafels niet op te halen op woensdag 24/11 van 14 tot 20u. in
CC De Pit. In tegenstelling tot wat eerder is gemeld, zal je ons niet vinden in de foyer; Volg
de aanduidingen ter plaatse om je bestelling op te halen. Mondmasker is verplicht.
We danken alvast alle kopers en eters voor hun steun.
Was je te laat voor een bestelling dan ben jij misschien wel de gelukkige om de laatste
reservedoos te kopen, maar natuurlijk op=op.

Turnvloer
Wie vorige editie goed heeft opgelet, weet nog dat een nieuwe turnvloer in het
vooruitzicht was. Onze werken gingen door en een goede samenwerking met gemeente,
een goede coördinatie en helpende handen resulteerden in een verend plaatje. Fase 2
verliep op 2/11 vlotter dan verwacht en kon het starten met fase 3 op 3/11 niet
verhinderen. Buiten enkele extra verstevigende latten zijn de werken afgesloten. Moe
maar voldaan, kan je als participant terugkijken naar een mooi geheel, waar jij een stukje
hebt aan bijgedragen. Alle gymnasten worden uitgedaagd hun lat weer hoger te leggen.
OPHALING OUDE KLEDIJ
Volgende ophaling. op grondgebied Buggenhout staat gepland voor
20/11/2021 vanaf 13.30u. Wil jij een handje toesteken, je vrijwillige hulp
wordt ten zeerste gewaardeerd.

Fase 3: plaatsing en
afwerking

WIST JE DAT…

Van 1 tot 4 december staan onze lessen in teken van de Sint.
Of wij dit jaar braaf genoeg geweest zijn en een bezoek van de heilige man en zijn
turnpieten mogen verwachten, is nog niet geweten. Zij zijn alvast op uitnodiging
gevraagd, maar we kunnen om de gekende maatregelen geen toeschouwers
binnenlaten. Alles zal in een ander kleedje worden gestoken en de huidige multimedia
zal onze beleving verspreiden. Mogen we vragen om voor deze gelegenheid onze nieuwe
outfit aan te trekken.

Trooper steunt ons en het kost jou geen cent meer.
We kijken er zo naar uit om live te shoppen met de Sint of de shoppingtassen boven te
halen voor de eindejaarsperiode. Maar toch heeft corona er anders over beslist en ben jij
nog een onlineshoppers of maak je gebruik van de Black Friday condities, passeer dan
eerst via www.trooper.be/nutenvermaak en klik dan door naar één van de meer dan
1.000 webshops die Nut en Vermaak VZW met veel plezier een stukje van jouw
aankoopbedrag schenken. Dit zonder dat het jou ook maar één cent extra kost.
Alvast bedankt!
Met sportieve groeten,
Het bestuur Nut en Vermaak

