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N I E U W S B R I E F  B R U G  &  B A L K  

Agenda: 

25-06 t/m 26-06                    
Fantastic gymnastics      
NK 2016 Ahoy 

09-07 Onderlinge- en 
Koppelwedstrijden 

18-07 t/m 28-08        
Zomervakantie 

18-07 t/m 20-07     
Turnlust Zomerkamp 
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Turnhal “De Baat”  
IJsselmeerstraat 3B 
1271 AA Huizen 
www.turnlust-huizen.nl 
 
Stuur uw kopij naar: 
redactie@turnlust-huizen.nl 

De Baatpraat 
 
Op 21 mei jl. vond de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) plaats. Voor een redelijk grote 
vereniging als Turnlust waren er misschien niet zoveel mensen aanwezig als mogelijk was, maar de 
opkomst was meer dan voorgaande jaren en hier zijn wij heel erg blij mee!  
Helaas kon niet iedereen aanwezig zijn op de ALV, vandaar dat we via deze nieuwsbrief iedereen  
willen informeren over enkele belangrijke besluiten die zijn genomen tijdens deze vergadering. 
 
Zoals iedereen wellicht wel heeft vernomen hadden we dit jaar ervoor gekozen om de ALV anders in 
te kleden. Op deze manier wilde we de ALV nog toegankelijker en aantrekkelijker maken voor onze 
leden. Voorheen werden alle jaarverslagen apart mondeling toegelicht en daarna werden alle vragen 
beantwoord. Hierdoor duurde het officiële gedeelte van de avond vaak erg lang. Dit jaar hadden we 
er voor gekozen om dit gedeelte in te korten. Door een verandering in werkwijze hadden we dit keer 
in ongeveer een half uur bijna alle agendapunten behandeld.  Tijdens het eerste gedeelte van deze 
avond zijn er ook een aantal voorstellen gedaan. Deze voorstellen zijn goedgekeurd door de aanwezi-
ge stemgerechtigden. 
Enkele belangrijke besluiten die tijdens de ALV werden genomen zijn: 
  
 Een contributieverhoging (zie verderop in deze nieuwsbrief); 

 De goedkeuring voor het afsluiten van een lening voor het aanschaffen van een nieuwe     
westrijdvloer (de vierkante vloer in de turnhal). 

 
Na dit eerste gedeelte en een korte koffiepauze konden de aanwezigen genieten van de humoristische 
voorstelling: “Dat schiet lekker op zo”.  Door goede acteurs werd er een verhaal verteld over een  
vader en zijn 13-jarige zoon. De jongen werd door zijn vader al dan niet positief gestimuleerd in het 
uitoefenen van zijn sport. De voorstelling gaf ons inzicht over hoe jij als ouder, vrijwilliger of trainer 
kunt zorgen dat het goed gaat met het kind in de sport. Dat je hem of haar optimaal kan laten ont-
wikkelen en dus kan laten presteren. Het was niet alleen toekijken, maar de acteurs wisten het     
publiek ook goed bij de voorstelling te betrekken. Dit zorgde voor een aantal zeer lachwekkende   
momenten. Al met al was de voorstelling een groot succes en werd door een ieder zeer gewaardeerd. 
 

Na de voorstelling ging de ALV weer kort even verder. Zo stond onder andere nog de bestuursverkie-
zing op het programma. Zowel Bert van Wijk (secretaris a.i.) en Mariska Bolt (algemeen lid) hadden 
aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen na hun termijn van 3 jaar. Via deze weg willen we ze nog-
maals hartelijk bedanken voor hun inzet de afgelopen jaren. Gelukkig heeft Bert aangegeven nog wel 
inzetbaar te zijn voor hand en spandiensten. Ook Mariska heeft aangegeven actief te blijven. Ze zal 
o.a. de website blijven beheren en zorgen voor het versturen van de nieuwsbrief samen met haar 
man Marc. We zijn heel blij met deze toezeggingen.  
Helaas waren er nog geen nieuwe kandidaten voor de vacante posities binnen het bestuur. Hierdoor 
bestaat het bestuur nu uit: Frank de Kruijf (penningmeester), Rubia Adolfs (technisch manager) en 
Ferry de Hoogen (voorzitter en secretaris a.i.). Zo’n klein bestuur is niet optimaal voor zo’n grote en 
mooie vereniging als Turnlust. Wij zijn daarom nog steeds hard op zoek naar een secretaris en een 
algemeen lid die samen met ons Turnlust verder wil laten bloeien en groeien. Wanneer je denkt dit is 
iets voor mij of wanneer je eerst wat meer informatie wilt, stuur dan een mail naar                         
secretaris@turnlust-huizen.nl.  
 
Na de bestuursverkiezing en de rondvraag werd de ALV afgesloten. Natuurlijk was er daarna ruimte 
voor een hapje en drankje. Al met al kijk ik terug op een zeer geslaagde avond en vinden wij het als 
bestuur voor herhaling vatbaar om op dergelijke wijze de ALV te organiseren. Iedereen heel erg   
bedankt voor zijn of haar aanwezigheid. 
 
Ferry de Hoogen (Voorzitter) 

mailto:secretaris@turnlust-huizen.nl�


Contributieverhoging  
 
Ter compensatie van toegenomen kosten (o.a. KNGU 
bondscontributie en verbeteren  kader) en om de ver-
eniging financieel beter in balans te brengen heeft de 
Algemene Ledenvergadering op 21 april 2016 besloten 
tot de volgende contributieverhoging per 1 augustus 
2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het opzeggen als lid kan alleen plaatsvinden door             
schriftelijke melding aan de ledenadministratie, liefst per      
e-mail. Je ontvangt van deze melding altijd een bevestiging. 
Opzeggen dient tenminste 1 maand voor de daaropvol-
gende contributieperiode van 6 maanden plaats te vinden. 
 
Afmelden bij de train(st)er of niet verschijnen in de    
les gelden niet als opzegging. Er blijft in dat geval      
een contributieverplichting bestaan. 
 
Uiterste opzegdata (niet Pilates): 
1 januari of 1 juli. 
Uiterste opzegdata Pilates: 
14 maart, 30 juni, 7 oktober of 31 december. 
 
Als je een blessure hebt, en langer dan 6 weken niet kan     
sporten, kan je mogelijk gebruik maken van onze restitutie- 
regeling. Meldt dit altijd bij de ledenadministratie. 
 
Bereikbaarheid ledenadministratie: 
ledenadministratie@turnlust-huizen.nl 

Nieuw uiterlijk 
Natuurlijk moet je eens in de zoveel tijd vernieuwen.              
Zo dachten we ook af en toe aan een nieuw turnpakje voor de 
recreatieturnsters. Tot nu toe was dit er echter nog niet van 
gekomen. Echter, toen wij enige tijd geleden nieuwe pakjes 
wilde bestellen bij onze leverancier kwam de boodschap dat ze 
onze pakjes niet meer konden leveren. Oeps, ze waren het 
vergeten door te geven. Noodgedwongen (maar stiekem ook 
wel weer heel leuk) moesten we op zoek naar een nieuw turn-
pakje. Het is gelukt we hebben een nieuw pakje gevonden. We 
blijven in de blauwe sferen, want deze kleur hoort bij Turnlust. 
Hieronder een foto van het nieuwe pakje. Hopelijk kunnen we 
de volgende keer een foto laten zien met een aantal Turnlust-
meiden erop!  

Geen paniek, het is niet nodig om 
meteen een nieuw pakje aan te 
schijven onze “oude” Turnlust-
turnpakjes kunnen sowieso de 
aankomende twee jaar gedragen 
worden tijdens de wedstrijden. 
We hebben hier ook nog een 
aantal pakjes van liggen. Deze 
zullen we tegen een gereduceerd 
tarief nog aanbieden. Interesse in 
een turnpakje of meer informatie  
gewenst? Mail naar                  
andrea@turnlust-huizen.nl.       
We hebben de pakjes meestal op 
voorraad liggen, dus ze kunnen 
gepast worden.   

Aantal 
uren 
per 

week 

t/m 15 jaar 16 jaar en ouder 

met 
factuur 

per 
kwartaa

l 

via in-
casso 
per 

kwartaa
l 

met 
factuur 

per 
kwartaa

l 

via incasso 
per kwartaal 

1 € 43,25 € 40,00 € 51,25 € 48,00 

1,5 € 55,25 € 52,00 € 68,75 € 65,50 

2-2,5 € 76,00 € 72,75 € 89,00 € 85,75 

3-3,5 € 93,75 € 90,50 € 
107,00 € 103,75 

4-4,5 € 
111,00 

€ 
107,75 

€ 
126,50 € 123,25 

5-6 € 
131,00 

€ 
127,75 

€ 
149,00 € 145,75 

7-8 € 
151,75 

€ 
148,50 

€ 
177,50 € 174,25 

9-10 € 
175,75 

€ 
172,50 

€ 
202,50 € 199,25 

10 of 
meer 

€ 
194,25 

€ 
191,00 

€ 
223,50 € 220,25 

Pilates   € 72,25 € 69,00 

De twee contributieperiodes lopen van 
1 aug-31 jan en 1 febr-31 juli. 

Deze contributiebedragen gelden per kwartaal (3 
maanden). Bij inschrijving betaal je eenmalig in-
schrijfgeld. Op dit moment bedraagt het inschrijfgeld 
€ 11,50. 
Contributie is verschuldigd/wordt geïncasseerd op of 

omstreeks 1 feb, 1 mei, 1 aug. en 1 nov (dus per 
kwartaal). 

Contributieperiodes Pilates zijn 1 febr-14 apr, 15 apr-
31 juli, 1 aug -7 nov, 8 nov-31 jan. 

Opeens verdwenen 
 
Helaas is ons ter ore gekomen dat er de afgelopen tijd opeens 
spullen uit de kleedkamers zijn verdwenen. Nu kan het natuur-
lijk zijn dat iemand per ongeluk de spullen heeft meegenomen. 
Als dit het geval is zouden we het erg op prijs stellen als we 
deze spullen toch weer terug vinden in onze turnhal. Verder 
willen we via deze weg iedereen vragen om goed op letten dat 
hij of zij alleen de eigen spullen meeneemt bij het verlaten van 
de turnhal. Neem zo min mogelijk kostbare spullen mee in de 
kleedkamer. Tot slot willen we aan iedereen vragen om alert te 
zijn op mensen die niets bij Turnlust te zoeken hebben.  
Alvast bedankt voor ieders medewerking. 
 
Namens het bestuur, 
Ferry de Hoogen 
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Weer een papiertje erbij!  
 
Amper een jaar in het bezit van hun diploma ‘Gymnastiek leider 
3’, dachten de dames Manouk van de Luitgaarden en Juliëtte 
Meuser ‘wij willen verder’. Hun doel is om uiteindelijk het diplo-
ma ‘Turnen Dames trainer/coach 4’ te behalen. Voordat dit mo-
gelijk is moesten de dames eerst de opleiding ‘Turnen trainer/
coach 3’ volgen en behalen. Hiervoor moesten ze een flink aan-
tal weekenden de zaal in en hun kennis over diverse turnele-
menten verdiepen. Het zullen Manouk en Juliëtte niet zijn als dit 
traject weer tot een goed einde wisten te brengen. Zaterdag 21 
mei hebben ze hun diploma in ontvangst mogen nemen. Van 
harte gefeliciteerd dames! 

Sportweekend in Ahoy Rotterdam 
Op 25 en 26 juni vindt wederom het evenement Fantastic Gym-
nastics  plaats in Ahoy Rotterdam. Een groots evenement met 
alleen maar gymmen, turnen, springen en dansen. De Ahoy zal 
in dat weekend wederom het decor zijn voor de Nederlandse 
Kampioenschappen turnen (dames & heren), trampolinesprin-
gen, ritmische gymnastiek, acrobatische gymnastiek, jazzdans 
en streetdance.  
Zelf bewegen? Kom naar het beweegplein 
Freerunning, dansen, peuter- en kleutergym op Nijntje's     
beweegplein, battelen, ritmische gymnastiek, tumblingbanen, 
50+-gym. Van beginner tot gevorderde, van de allerjongste tot 
de ouderen. Ervaar de gym- turn-, spring- en danssport en kom 
zelf in beweging op het grote Beweegplein. Kaartjes voor dit 
evenement zijn te bestellen via deze link:                        
http://www.kngu.nl/evenement/fantastic-gymnastics-nk-2016   

 3 

http://www.kngu.nl/evenement/fantastic-gymnastics-nk-2016�


Hieronder twee krantenartikelen, Turnlust kan trots zijn op hun leden. 
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