
                          

Beste turners, ouders en opvoeders, 

 

Corona plaatst ons voor moeilijke tijden en keuzes.  Daarom zijn we als bestuur het volgende 
overeengekomen: 

- Woensdag 27 januari wordt er nog wel normaal turnles gegeven. We willen er nogmaals aan 
herinneren om niet te komen turnen als je ziektesymptomen vertoont of hoest, of als 
iemand van je gezin of je bubbel getest wordt en nog wacht op de resultaten. Verwittig in 
geval van een positieve test de turnclub. Wijzelf stellen ook alles in het werk om de 
turnlessen op een veilige manier te laten doorgaan. 
 

- Daarna, volgens de aanbevelingen van dinsdag 26 januari van de ministers van de 
gemeenschappen, zal er waarschijnlijk (afhankelijk van de goedkeuring van het voorstel door 
het overlegcomite) moeten opgesplitst worden in bubbels van maximum 10 personen, met 
slechts 1 hobby per persoon. Daarom willen we vragen om ons zo snel mogelijk per kerende 
mail te laten weten of je zou blijven turnen in een beurtrol (waarschijnlijk om de 2 weken, 
dat wordt momenteel door ons onderzocht) of een andere hobby verkiest. We zullen nog 
een e-mail sturen nadat het overlegcomite deze nieuwe regels al dan niet bevestigd heeft. 
Ter verduidelijking: voor acrogym en minikeur (-12) verandert dit niets. 
 

- We zullen ook turnen in de schoolvakanties (krokus, Pasen) en tijdens de maand juni indien 
dit toegelaten wordt. 
 

- Wat betreft gedeeltelijke terugbetalingen: voor degenen die dit wensen, zullen we op het 
einde van het turnjaar een gedeeltelijke terugbetaling doen van het lidgeld.  Dan pas zullen 
we weten hoeveel maanden de turnlessen konden doorgaan. Deze gedeeltelijke 
terugbetaling zal berekend worden pro rata: op basis van het aantal maanden dat er geturnd 
kon worden tijdens dit turnjaar, op een totaal van 9 maanden (of 10, als we juni meetellen, 
zie hoger). Eerst wordt wel de verzekering (8 EURO) afgetrokken van het lidgeld. 
 

- Ook dit turnjaar zal de turnshow helaas niet kunnen doorgaan. We vinden het nog niet 
verantwoord om alle turners en toeschouwers dan al samen te brengen. 

 
 

Sportieve groetjes, 
het bestuursteam. 
 
Turnkring Excelsior Boven-Lo vzw 
Ondernemingsnummer: 0560.834.105 
RPR, afdeling Leuven 
info@turnenbovenlo.be 
www.turnenbovenlo.be 


