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WOORDJE VAN DE VOORZITTER
Beste leden en ouders,
2022 heeft zijn intrede gedaan en zet zijn deuren open voor nieuwe kansen en wensen.
Het is een jaar waarin we hopen dat ons kan samenbrengen en zal inspireren om een
positieve wind door de club te sturen. Meer dan ooit zijn we gebrand om initiatieven te
nemen om de actieve leden te verwennen, onze vrijwilligers te danken en onze
voorgangers te eren, want wij zijn jarig.
Koninklijk Katholieke Turnvereniging Nut en Vermaak wordt 100 jaar en heeft jou heel
wat geschiedenis te vertellen. We kijken dan ook uit naar een mooie
verjaardagskalender.
Mijn boodschap voor jong en oud: “Geef niet op.”

We konden 2021 afsluiten met enkele lichtpunten. Het succes van de wafelverkoop, de
nieuwe club-t-shirt, een verbeterde springvloer, de komst van hoogbezoek en een goed
gesteunde club droegen bij tot de nodige clubvreugde. We zouden in 2022 onze
nieuwsbrief ook het liefste vullen met positieve communicatie en weetjes. Volg ons ook
op de facebookpagina en met de wedstrijden in het vooruitzicht willen wij iedereen
succes wensen.
We zien jullie allen graag terug vanaf maandag 10 januari.

Volgens de huidige maatregelen zijn de quarantaine voorschriften versoepeld voor
gevaccineerden en worden de regels van Volk en gezondheid ook in onze club toegepast.
Voor onze sportsector gelden er tijdens het sporten zelf geen beperkende
maatregelen. Sportactiviteiten kunnen op een normale manier
plaatsvinden. Er gelden wel enkele controlerende maatregelen voor het
publiek en met betrekking tot de toegang tot de sportinfrastructuur. Om
de zaal te betreden blijft de mondmaskerplicht van kracht vanaf 6 jaar.
Gymfed-organisaties
•
•
•
•

Er is geen publiek toegelaten. Enkel jonge deelnemers t.e.m. 17 jaar mogen zich laten vergezellen door
max. 2 meerderjarige personen (jammer genoeg dus geen minderjarige broertjes of zusjes).
Covid Safe Ticket is noodzakelijk, volg info.
Mondmaskerplicht
Vooraf dient een online toegangsticket aangekocht te worden (zie activiteitenpagina van de betreffende
organisatie)

Quarantaine

Afgelopen maanden werden de quarantaineregels en maatregelen bij een hoog
risicocontact of positieve test een paar keer aangepast. Wij zouden wel willen vragen om
bij ziektesymptomen thuis te blijven en te laten testen alvorens de trainingen te volgen.
Wij rekenen op ieders verantwoordelijkheid om het virus uit de club te houden.

Oude kledij ophaling data 2022

Deze data zijn ook te vinden op de Verko-kalender.

Gymhappening
Het evenement dat onze 100 ste verjaardag zou introduceren, zou naar tweejaarlijkse
traditie onze turnshow zijn. Gezien wij dit spektakel 100 % willen vieren en dit in de
huidige omstandigheden niet kunnen, wordt deze uitgesteld naar 2023.
We willen dit weekend toch niet zomaar voorbij laten gaan en kozen voor een lightversie
waarbij onze gymnasten in een gymhappening hun turnvaardigheden mogen tonen.
De aankondiging kan je op de laatste pagina terugvinden en verdere info volgt weldra.
Hou alvast de data vrij.
Met sportieve groeten,
Het bestuur Nut en Vermaak

