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UITNODIGING SPORTINSTUIF  
 

Op woensdag 28 april organiseren wij een sportinstuif voor alle leden t/m 26 jaar van Turnstad Groningen en JTV 
Leek. Op die dag hebben wij het korfbalveld in Hoogkerk tot onze beschikking die we helemaal vol leggen met 
gymtoestellen en airtrackmaterialen. We hebben allemaal de afgelopen tijd ons best gedaan het sporten nog leuk 
te houden buiten en online/ thuis, maar we hebben natuurlijk ook allemaal het materiaal gemist wat onze sport 
normaal gesproken zo leuk maakt. 

Alle recreanten van onze vereniging zijn welkom bij de instuif net als de onderbouwgroepen van de selectie. We 
werken in 3 blokken om zoveel mogelijk leden een plekje te geven en toch te voldoen aan de richtlijnen van de 
RIVM. Mede daarom moet je je ook vooraf aanmelden. Helaas is het niet mogelijk voor ouders om te blijven 
kijken. Er is ruimte voor freerunners, ritmisch gymnasten, acroërs, peuters, kleuters en alle turn(st)ers. Er is 
uiteraard diverse leiding aanwezig voor de begeleiding net als een aantal assistenten en stagiaires. 

Jij komt toch ook?! Meld je dan nu aan via het onderstaande formulier! 

UITNODIGING TESTTRAINING TURNEN MEISJES GEBOORTEJAAR 2010-2015 

 
Naast de sportinstuif organiseren we ook een testtraining voor alle meisjes die geboren zijn in 2010-2015 en graag 
meer zouden willen turnen, aan wedstrijden mee willen doen en dus aan de selectie zouden willen meedoen. Op 
deze testtraining wordt gekeken of je voldoende basis hebt om aansluiting te vinden bij het niveau van de selectie. 
Enkele dagen na de testtraining ontvang je bericht of je geselecteerd bent voor de instroomtest waar we nog wat 
dieper ingaan op bepaalde elementen die je moet kunnen beheersen en vaardigheden die je nodig hebt om bij de 
selectie te kunnen aansluiten.  

REGELS AANMELDEN 

 
Via dit formulier kan je je aanmelden voor zowel de instuif als de testtraining. We hebben daarbij een aantal 
verzoeken/ regels: 

 Deelname is gratis!  
 Als je vakantie hebt op 28 april, vragen we je je aan te melden voor blok 1 of blok 2 van de instuif zodat de 

kinderen die geen vakantie hebben wel mee kunnen doen in blok 3 (na schooltijd dus) 
 Je mag je opgeven voor 1 blok van 1,5uur en niet voor meerdere blokken om daarmee voor zoveel 

mogelijk van onze leden de mogelijkheid te geven, deel te kunnen nemen. Wanneer je aan de testtraining 
meedoet, schrijf je je niet in voor ook nog een blok van de instuif.  

 De instuif is alleen bedoeld voor onze eigen leden, dus voor vriendjes, vriendinnetjes, broertjes en of 
zusjes die geen lid zijn, is helaas geen plek 

 Je houdt je aan alle maatregelen en voorschriften die we opstellen voor de dag. Dit wordt met je gedeeld 
na inschrijving voor deelname 
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CORONA-PROOF 
 

Om aan alle richtlijnen van het RIVM te kunnen voldoen zijn er wel een paar regels. Zoals reeds aangegeven 
ontvang je de uitgebreide versie na je inschrijving, maar hieronder alvast even in grote lijnen:  
 

 De uitnodiging geldt voor al onze leden tot en met 26 jaar omdat we bij deze activiteit niet voldoende 
afstand kunnen creëren voor leden van 27 jaar en ouder 

 Ouders mogen niet blijven kijken. Ze zetten de kinderen af op de aangewezen plek vlak voor aanvang van 
de instuif. Daar vangen wij de kinderen op. Ouders halen de kinderen ook weer op direct na afloop van de 
instuif op de aangewezen plek. 
 

DISCLAIMER 
 

Bij slecht weer kan de instuif en de testtraining helaas niet doorgaan. Wanneer dat aan de orde is zullen alle 
ingeschreven deelnemers daarover bericht worden.  


