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Beste leden en ouders 

Het overlegcomité besliste gisteren om geen verdere wijzigingen te doen aan de bestaande 

regels i.v.m. sporten voor kinderen t.e.m. 12 jaar. Daarom willen we jullie, net zoals de 

vorige keer, de kans geven om online in te schrijven voor de periode van 19 april t.e.m. 29 

mei. Dit kan vanaf nu t.e.m. zondagavond 18 april 18.00u via volgende link: 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=uvLZF2ctn0WRmfv0WuVZtl4b0ScMq

slKhS40_KRctvdUMTZSWDFMSkJWVUlIT1dLWDA4WUMzVlNIMCQlQCN0PWcu&fbclid=IwAR

1EKkTma9zDV5eH3a7Mgw7sglW5AeWWacCDE364wNwruS6h2aLCLZiyb_Q 

 
 

Helaas kunnen we voor de groepen van 3de en 4de leerjaar basis en uitbreiding maximum 2 

bubbels, dus goed voor 20 gymnasten, inrichten. Dit omwille van praktische en 

organisatorische beperkingen. Wij rekenen hierbij op jullie begrip. De leden van het 5de en 

6de leerjaar kunnen zoals vorige keer bij deze groepen aansluiten. 

Voor onze +13- jarige leden en alle leden van de tumblinggroep zal de betrokken trainer 

contact met jullie opnemen i.v.m. mogelijke heropstart. Jullie kunnen dus niet online 

inschrijven. 

Iedereen dient opnieuw in te schrijven, ook de leden die de afgelopen weken al in onze 

bubbels turnden.We willen jullie met aandrang vragen om dit zo snel mogelijk te doen zodat 

wij de kans hebben om de bubbels in te delen en ons verder voor te bereiden. We vragen 

jullie ook om de aanbeveling om voor 1 sport/hobby te kiezen op te volgen. 

 

Indien de huidige maatregelen alsnog verstrengd wordt of er versoepelingen zijn, valt het 

systeem van de bubbels natuurlijk ook weg en kunnen we hopelijk weer zoals vroeger met 

z’n allen samen sporten. We proberen jullie hierover dan zo snel mogelijk op de hoogte te 

brengen. 

 

Alle leden die ingeschreven zijn krijgen dit bericht sowieso ook aan via mail dus vergeet deze 

niet in de gaten te houden, indien je geen mailtje kreeg is het mogelijk dat deze in de spam-

folder terechtkwam. 

Met sportieve groeten 

Leiding en bestuur Turnkring Rust Roest Merksplas. 
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