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In normale tijden zouden we onze tekst starten met ‘… naar tweejaarlijkse traditie…’, maar het zijn
geen gewone tijden. Toch willen we ons leven niet langer volledig laten beheersen door COVID-19!
Daarom blijven we voorlopig ons turnfeest plannen zoals vanouds op 21 mei 2022, goed wetende dat
we helemaal geen zekerheid hebben of we dat ook echt als anders gaan kunnen organiseren. Maar
wij zouden ‘Turnkring Rust Roest Merksplas’ niet zijn als we bij de pakken zouden blijven neerzitten!
Wij hebben nagedacht over ‘wat als…’ én we hebben een plan B en als het echt slecht gaat zelfs een
plan C.
In het kort samengevat wil plan B zeggen dat wanneer evenementen niet mogen voor een groter
publiek (in ons geval ongeveer 600 mensen per show). Dat we de dag dan anders indelen en gans de
dag door showmomenten per groep zullen voorzien met een beperkt publiek, zodat vooral
(groot)ouders en dichte sympathisanten toch kunnen komen kijken. Er is ook een plan C voor
wanneer het echt nog erg slecht gaat. Dat houdt in dat we, zover als mogelijk, toonmomenten per
groep zullen plannen op andere momenten, maar dan nog kleinschaliger.
Het is moeilijk om nu al te beloven wanneer we de knoop zullen doorhakken, maar we geven jullie
graag deze informatie mee omdat we enerzijds moeten kunnen rekenen op maximale aanwezigheid
van de gymnasten tijdens de trainingen van nu tot aan het turnfeest. Omdat we rekening moeten
houden met uitval door quarantaine of ziekte, zullen de meeste groepen vroeger starten dan
gebruikelijk met de voorbereiding en is het belangrijk dat de gymnasten zo vaak mogelijk komen
wanneer dat kan.
Anderzijds willen we ook dat iedereen begrijpt dat we een plan B hebben, zodat jullie niet te snel
denken ‘het zal toch niet doorgaan’ en zodat jullie de agenda van de gymnast echt de ganse dag
vrijhouden. Wij beloven om er alles aan te doen om ons turnfeest te laten doorgaan! Liefst met plan
A, maar indien nodig met plan B en als het echt niet anders kan dan plan C.
We willen jullie dan ook vragen om via deze QR-code zo snel mogelijk aan te
geven of de gymnast zal deelnemen of niet. We vragen dus in beide gevallen het
formulier in te vullen, ook al zal de gymnast niet deelnemen.
Indien we plan A kunnen laten doorgaan zullen er op 21 mei 2022 twee shows
zijn: in de namiddag om 14.30u en ’s avonds om 18.30u. Het is erg belangrijk dat
de gymnasten die deelnemen tijdens beide shows aanwezig zijn!!
Voor de gymnasten die niet deelnemen zullen er tijdens de lessen aparte oefeningen voorzien
worden.
Als we moeten overschakelen op plan B of plan C zullen wij dit zo snel als mogelijk via de gekende
kanalen met jullie communiceren. Ook verdere info over de kaartenverkoop en de generale
repetities zullen jullie via deze weg meekrijgen.

Tot slot willen we nog graag een oproep doen naar helpende handen. Zoals jullie ongetwijfeld
allemaal wel weten, komt er een heleboel werk kijken bij zowel de voorbereidingen als op de dag van
de turnshow zelf. Indien jullie graag één van onze ‘reddende engelen’ willen zijn en samen met ons
willen zorgen voor een knaller van een turnfeest, kunnen jullie dat ook aangeven via het formulier
van de QR-code. Turnkring Rust Roest Merksplas is jullie hiervoor alvast eeuwig dankbaar!
Wij zouden het erg fijn vinden jullie allemaal te mogen zien op ons turnfeest!
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