NIEUWSBRIEF 21 JUNI 2021
In deze tussentijdse nieuwsbrief verstrekken wij graag informatie over de volgende aanmeldingsmogelijkheden:







ALV woensdag 30 juni
Zomervakantie vanaf zaterdag 3 juli
Zomerinstuif diverse data vanaf woensdag 14 juli
Betalingsregeling
Zomer turnkamp 14 en 15 juli
Op zoek naar een nieuwe locatie

ALGEMENE LEDEN VERGADERING WOENSDAG 30 JUNI
Met de versoepelingen is het weer mogelijk om fysiek met elkaar te vergaderen. Omdat we ons nog steeds aan de
richtlijnen moeten houden, willen we vragen een ieder die op de ALV wil komen zich vooraf te melden. De ALV wordt
gehouden op woensdag 30 juni, aanvang 20.00uur, Sportcentrum Europapark te Groningen.
Aanmelden kan via verenigingsmanager@turnstadgroningen.nl Graag voor 26 juni aangeven of je erbij kan zijn.

ZOMERVAKANTIE
Alleen deze en volgende week hebben we nog les voor de recreatiegroepen. Wij houden vakantie van zaterdag 3 juli t/m
zondag 29 augustus.

ZOMERINSTUIF
We hebben deze zomer weer een aantal instuifmomenten gecreëerd waarbij onze
leden in de turnhal kunnen komen sporten. De turnhal is gelegen aan Helperpark 306
te Groningen in sportcentrum Europapark en is helemaal ingericht om zo optimaal
mogelijk te kunnen turnen. Ook voor freerunners is dit een walhalla.
De instuif is voor al onze leden toegankelijk en zij mogen ook een broertje, zusje,
vriendje of vriendinnetje meenemen als zij 5 jaar of ouder zijn. Per persoon vragen wij
een bijdrage van €3,50

Aanmelden kan via deze link: https://turnstadgroningen.nl/instuifmomenten-in-de-turnhal-deze-zomer/
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BETALINSGREGELING
Het is bij onze vereniging altijd mogelijk om een betalingsregeling te treffen wanneer er bijvoorbeeld door Corona
financiële zorgen en/of problemen zijn. We gaan dan graag in overleg op zoek naar de mogelijkheden voor het betalen
van de contributie. We horen dan ook graag zo snel mogelijk wanneer dit aan de orde is, want als wij stelselmatig geen
betalingen ontvangen zal een dossier op een gegeven moment bij onze partner Florijn Incasso terecht komen. Ingediende
dossiers kunnen we niet kosteloos intrekken. Vanaf dat moment verloopt de communicatie ten aanzien van het dossier
en de betalingen voor de openstaande posten in het dossier via Florijn Incasso.

ZOMERTURNKAMP
Deze activiteit wordt niet door Turnstad Groningen georganiseerd, maar door HN Sport Events. Dit is een bedrijf van onze
trainers Frank Nederhoed & Marjan Hogenberg die turn gerelateerde evenementen opzetten en deze zomer 2
dagkampen aanbieden. Zie deze flyer en de website voor meer informatie.

OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE LOCATIE
Wij hebben al gezegd dat we op zoek zijn naar een nieuwe locatie. We groeien uit de turnhal met onze wedstrijdsporters,
maar zouden bijvoorbeeld ook meer willen doen met extra aanbod voor onze recreanten net als het verzorgen van clinics
en verjaardagsfeestjes. Onze turnsters hebben er een leuk filmpje (https://bit.ly/3gIysfO) over gemaakt die we jullie
willen vragen te delen op jullie sociale media. Hoe groter het netwerk, hoe groter de kans dat iemand iets weet voor ons!

Pagina 2

