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NIEUWSBRIEF 2 JUNI 2021 

In deze nieuwsbrief komen de volgende zaken aan bod:  
- Verdere versoepelingen in de sport 
- Zomervakantie 
- Financiële situatie versus contributie 
- Note van financiele afdeling 
- Uitnodiging open training Acro 
- Vooraankondiging ALV 30 juni 
- Terugblik sportinstuif 
- Terugblik koekactie 
- Wist je dat..  

VERDERE VERSOEPELINGEN IN DE SPORT 

Vanaf 5 juni gaat de sport weer verder open. Dat betekent voor onze vereniging dat we eigenlijk geen restricties 
meer hebben. De kleedkamers gaan weer open en alle lessen kunnen weer als vanouds plaatsvinden zonder 
aanpassingen. Wel gelden natuurlijk nog de gezondheidsregels waarbij je niet komt als jij of familieleden klachten 
hebben en moet je boven de 13 jaar een mondkapje op als je een sportaccommodatie binnentreedt. Deze hoeft bij 
het sporten niet op. Overigens is publiek nog steeds niet toegestaan en kunnen ouders dus niet mee naar binnen.  

ZOMERVAKANTIE- ZOMERINSTUIF 

 
Nog enkele weken en dan is het weer zomervakantie. Onze recreatielessen gaan door tot en met vrijdag 2 juli.  
Op maandag 30 augustus starten de lessen weer van het nieuwe seizoen. Net als vorig jaar, gaan we weer een 
aantal dagen sportinstuif in de turnhal organiseren. Informatie hierover volgt spoedig.  

FINANCIELE SITUATIE VERSUS CONTRIBUTIE 

We hebben reeds eerder geschetst dat we in een lastige financiële situatie zitten. De afgelopen maanden hebben 
we gekeken naar kostenbesparingen, maar ook naar alternatieve inkomsten. Dat heeft ertoe geleid dat we iets aan 
het opklimmen zijn uit het dal. Het gaat nog niet hard, maar de weg omhoog is ingezet. Een positieve impuls is wel 
dat er nu we binnen mogen sporten gelijk weer aanmeldingen binnenkomen voor proeflessen waarmee we hopen 
snel nieuwe leden aan te trekken!  
 
We merken dat er nog vragen zijn over de contributie. Met alle maatregelen en uitdagingen, zoals dat het vroeg 
donker was (tot eind maart), we geen overlap in halen en brengen mochten hebben, er minder animo van leden 
was voor de alternatieve lessen en we af en toe uitval van zieke leiding hadden, hebben we getracht toch lessen te 
blijven aanbieden. Het betekende vaak wel een kortere aangepaste les met soms ook aangepaste tijden. Hoewel 
we snappen dat veel leden van deze situatie baalden en wij het ook graag anders hadden gezien, kunnen we hier 
helaas niet een tegemoetkoming in de contributie tegenover zetten.  
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Wij als vereniging kunnen niet zomaar onze contractuele verplichtingen opschorten en/of aanpassen. De meeste 
kosten lopen onverminderd door. We hebben bijvoorbeeld veel flexibiliteit van onze leiding moeten vragen, omdat 
zij veel langer bezig waren met het opzetten en voorbereiden van de alternatieven. Vooral de mix in het nodige en 
het plezierige was voor veel leiding een uitdaging. Zoals aangegeven stevenen we ondanks onze inspanningen af 
op een fors verlies en kunnen we helaas dus geen tegemoetkoming bieden. 

Gelukkig kunnen we vanaf 19 mei met al onze lessen weer in de vertrouwde zalen terecht! Wat is het fijn om alle 
blije gezichten weer te zien en wat zijn we blij dat wij de lessen eindelijk weer als vanouds kunnen geven met de 
beschikking over materialen! Wij hopen dan ook dat we samen de afgelopen periode snel achter ons kunnen laten 
en weer met frisse moed naar de toekomst kunnen kijken! 

Voor nu willen we alle leden die ons de gehele periode trouw zijn gebleven heel hartelijk danken voor de steun. 
We kunnen niet vaak genoeg uitspreken dat we het zonder jullie niet hadden gered en werken er keihard aan 
om te zorgen dat we snel weer financieel gezond zijn en jullie nog jaren deze sport(en) kunnen blijven 
aanbieden!  

NOTE VAN DE FINANCIELE AFDELING AANGAANDE FACTURATIE 

Het is al eens aangegeven, maar helaas constateren we dat we nog altijd betalingen ontvangen zonder of met 
onjuiste betalingskenmerk. Daarnaast komt het ook regelmatig voor dat facturen aan ons worden overgemaakt, 
terwijl er een automatische incasso is afgegeven. Op al onze facturen is keurig vermeld of het factuurbedrag moet 
worden overgemaakt of dat het factuurbedrag middels een automatische incasso zal worden geïnd. Daarnaast is 
ook keurig aangegeven welke betalingskenmerken moeten worden vermeld. Jullie kunnen ons helpen bij het 
verwerken van de ontvangen betalingen door de facturen goed te lezen en de juiste betalingskenmerken te 
gebruiken. 
 

UITNODIGING PROEFTRAINING ACRO 
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VOORAANKONDIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING  

Vanwege onze financiële situatie en de verdere versoepelingen willen we heel graag de Algemene Leden 
Vergadering nog voor de zomervakantie houden. Dit zal gaan plaatsvinden op woensdag 30 juni. Wij hopen dan 
weer bij elkaar te kunnen komen, maar als de maatregelen het niet toelaten zal dit online zijn. Verdere informatie 
volgt nog, maar wanneer je aanwezig wilt zijn kan je je reeds aanmelden bij Daphne 
verenigingsmanager@turnstadgroningen.nl  

TERUGBLIK SPORTINSTUIF 

Alsof het zo had moeten zijn! De enige mooie dag van de week viel op 28 april tijdens onze sportinstuif. Het was 
daarmee een geslaagde dag. Bijna 350 leden hebben in verschillende tijdblokken weer geproefd van het sporten 
op materiaal. Gelukkig mag dat nu ook weer binnen, maar in april was het nog een leuke opsteker tussen alle 
buitenlessen door.  

TERUGBLIK KOEKACTIE 

 
We willen via deze weg iedereen graag (nogmaals) bedanken voor de inzet bij de koekactie van Knols Koek. Het 
was hartverwarmend om te zien hoe sommigen van jullie hele grote bestellingen hebben geplaatst en druk in de 
weer zijn geweest om zoveel mogelijk koeken te verkopen. Dat heeft geresulteerd in de verkoop van 1165 koeken 
en bijna €2200,- opbrengst. Daarmee zijn we nog niet uit de financiële problemen, maar wordt het gat weer wat 
minder groot!  

WIST JE DAT..? 

 
 Je op het platform Beter Turnen allerlei leuke challenges, workouts en trainingsprogramma’s kan vinden net 

als ene turnwinkel met leuke turnspullen? Als je via deze link de website bezoekt en je doet een aanschaf 
steun je onze vereniging zonder er extra voor te betalen!  

 Flying Fox een nieuw merk is voor turnpakjes en je daar nu 5% korting krijgt bij een besteding van minimaal 
50 euro. Kortingscode is TSG5 en ook hiermee steun je de club omdat Flying Fox de club voor elk verkocht 
item een kleine verkoopcommissie beschikbaar stelt 

 Je via Sponsorkliks bij diverse grote online winkels zoals bol.com, coolblue en thuisbezorgd bestellingen kan 
doen en dat deze winkels voor elke aankoop een kleine commissie beschikbaar stellen voor de club. Vaak 
kan je zelf nog een korting krijgen en steun je er tevens de club mee! Je kan het zelfs als extensie op je 
browser instellen zodat je nooit meer vergeet dat je de club wilt helpen door middel van een aankoop die 
je toch al heel graag wilde doen!  

 We ook een samenwerking hebben met Decathlon en als je daar je inkoop online doet via deze link, je ook 
daarmee de club kan steunen?  


