
 
 
 
Beste leden,  
 
Het is weer een bijzonder jaar geweest, waarbij we als turn- en gymsport veel hebben gemist. Door 
alle aanpassingen die we met zijn allen hebben moeten maken, kijken we terug op een bijzonder 
seizoen. We zijn ontzettend blij dat we inmiddels weer binnen mogen sporten en dat we langzaam 
weer terugkeren naar de normale sportomgeving. Echter hebben we sinds maart 2020 alle 
wedstrijden, activiteiten en demonstraties door de coronamaatregelen moeten annuleren. Hierdoor 
hebben onze leden hun prestaties al lange tijd niet meer aan familie en vrienden kunnen laten zien.  
 

Daarom organiseren wij, geheel volgens de op dat moment geldende maatregelen, een  
 

SEIZOENSAFSLUITING 

DEMONSTRATIE DAG 
ZATERDAG 3 JULI 2021 

 
De komende trainingen staan in het teken van deze demonstratie dag die wij op zaterdag 3 juli gaan 
organiseren. Wil jij ook meedoen? Geef je dan snel op bij jouw trainster!  
 
Tijdens de demonstratie dag, welke in de buitenlucht plaatsvindt, mag elk lid twee bezoekers 
(inclusief broertjes/zusjes) meenemen. Bezoekers en leden zijn enkel aanwezig in het tijdsblok van 
hun eigen trainingsgroep.  
  
Zaterdag 3 juli   
10.30-10.45 uur  Demonstratie peuters en kleuters  → → → → → 
12.30-13.00 uur Demonstratie turngroep D  
13.15-13.45 uur  Demonstratie turngroep C  
14.00-14.30 uur  Demonstratie turngroep B  
14.45-15.15 uur  Demonstratie turngroep A  
15.30-16.00 uur  Demonstratie selectie A en B  
 
Om alles soepel te laten verlopen met betrekking tot de coronamaatregelen,  
verzoeken wij de bezoekers onderstaande regels goed door te nemen en zich hieraan te houden.  
Dan kunnen we allemaal onbezorgd genieten van deze dag!  

- Maximaal 2 bezoekers per deelnemer, inclusief broertjes en zusjes.  
- De twee bezoekers blijven samen in een ‘bubbel’, waarbij 1,5 meter afstand wordt gehouden 

van andere bezoekers.  
- De bezoekers wordt een zitplaats aangewezen. 
- Tijdens de demonstratie wordt niet rondgelopen.  
- Er kan geen gebruik worden gemaakt van het toilet door de bezoekers van de leden. 
- Aan het einde van de demonstratie wordt iedereen om de beurt naar de uitgang verwezen.  
- Bij aankomst is het verplicht om je handen te desinfecteren met de aanwezige desinfectiegel.  
- Je bent maximaal 10 minuten voor aanvang van de demonstratie aanwezig.  

 
Wij hopen jullie allemaal te zien op deze leuke dag! Bij vragen kun je terecht bij jouw trainster.  
 
Tot dan!  
Namens alle trainers en het bestuur van Olympia Wernhout  
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