
Nieuwsbrief gymnastiekvereniging Avanti juni 2020 

Het coronavirus heeft grote gevolgen voor ons 

allemaal. Plots viel alles stil; niet meer naar het werk, 

school en de sportvereniging. Ook bij Avanti stond alles plotseling stil.  

Na de lessen op donderdag 12 maart nam het bestuur en de leiding het 

besluit om te stoppen met de lessen. Voorlopig waren er dus geen 

lessen meer. 

Turnen 
Begin mei mocht er weer, onder begeleiding, buiten 

worden gesport door kinderen t/m 18 jaar. Avanti startte 

daarop op 5 mei weer met een aangepaste training op 

het veld naast de gym-turnzaal De Voorsprong. Tot 13 

jaar was er geen onderlinge afstand verplicht. Sinds 1 juni 

is er ook voor de groep 13 -tot 18 jarige geen 

afstandplicht van 1,5 m meer tijdens het sporten. 

De aangepaste turnlessen, veelal gericht op conditie, 

blijken een succes. Al snel groeit de behoefte naar meer 

turnlessen. Hierbij zijn we sterk afhankelijk van ons eigen 

materiaal, want de gymzaal is en blijft dicht, ook wat 

toestellen betreft. Gelukkig hebben we in de loop der 

jaren, dankzij onder andere jullie harde werken tijdens de grote clubactie, het nodige aan eigen 

toestellen en materialen aangeschaft. De matten, blokken, airtracks, e.d. worden nu met veel plezier 

gebruikt.  

Volgens de huidige plannen mogen we vanaf 1 juli weer binnen sporten. Als alles loopt volgens 

verwachting dan kunnen de normale turnlessen per 1 juli weer binnen worden gestart. Jullie 

ontvangen hierover nog bericht indien dit het geval is.  

Dansafdeling 
Gedurende de periode waarin geen les gegeven werd, 

werden de dansgroepen met verschillende filmpjes 

gestimuleerd om te blijven bewegen. Avanti is op 20 mei 

begonnen met Open Air danslessen voor een aantal 

groepen. Per 3 juni is dit verder uitgebreid met lessen 

voor 4-5 jarigen.  

De leiding en dansers hebben elkaar ontzettend gemist 

en zij vinden het fijn om weer samen te dansen! Ook is 

het leuk om eens een les streetdance te krijgen als je 

normaal Jazz doet en andersom. Afhankelijk van de eisen en de ruimte, die per 1 juli ontstaat om 

weer binnen te sporten, worden die mogelijkheden nog onderzocht. Jullie zullen nog bericht 

ontvangen hoe de laatste twee weken tot aan de grote vakantie worden ingevuld. 



 

Conditietraining 
Ook de dames- en herengroepen wilden weer lekker actief bezig zijn. Aanvankelijk is hiervan afgezien 

vanwege het RIVM-advies “Ga niet samen sporten als u in een risicogroep valt”. Nu de maatregelen 

zijn versoepeld werden op 3 juni de lessen op de speelplaats van de basisschool de Vink hervat. 

Contributie 
Bij Avanti vindt de betaling van de contributie halfjaarlijks plaats. Hiervoor hebt u aan het begin van 

het jaar een contributiekaart ontvangen. Tijdens de coronacrisis hebben we aangegeven dat we eerst 

de financiële situatie van Avanti in kaart wilden brengen. En dat we daarna een eventuele 

compensatie zouden bekijken.  

Inmiddels hebben we een beeld van de kosten voor Avanti gedurende deze crisis. Het uitgangspunt is 

om de continuïteit van Avanti te waarborgen.  

Tot aan de start met de buitenlessen hebben er voor een periode van bijna 2 maanden geen 

trainingen plaatsgevonden (m.u.v. de onlinelessen en filmpjes). In deze periode hebben we een 

aantal kosten niet gemaakt. Daardoor kunnen we de leden deels compenseren voor de gemiste 

lessen door een korting aan te bieden op de contributie van het tweede halfjaar. Het betreft een 

korting van 20% op het verschuldigde contributiebedrag voor het 2e halfjaar van 2020.  

Een aantal ouders/leden hebben inmiddels aangegeven geen behoefte te hebben aan een korting. 

Daar zijn we heel blij mee! Of u gebruik wilt maken van de korting kunt u natuurlijk zelf beslissen. 

 

 



Hieronder een voorbeeldberekening voor de korting: 

2e halfjaar 
2020 

Normaal 1 lesuur 
per halfjaar 

Bedrag met 
korting 

Normaal 1 lesuur 
met 1 extra uur 

Bedrag met 
korting 

t/m 17 jaar 73,- 58,- 73+47=120,-  96,- 

Vanaf 18 jaar 85,-  68,- 85+51=136,- 109,- 

Betaling voor 1 juli 
Wij verzoeken u bij de betaling van de contributie voor de 2e helft van 2020 in de omschrijving aan te 

geven hoeveel korting u hebt berekend en in mindering hebt gebracht op de verschuldigde 

contributie.  

Heeft u uw contributiekaart niet (meer), dan kunt u de te betalen contributie opvragen door een 

mailtje te sturen naar de ledenadministratie@avantivoorschoten.nl. U ontvangt dan een mailtje met 

uw normale reguliere halfjaarlijkse contributiebedrag. U bepaalt zelf of u de korting wilt verrekenen. 

De betaling voor het 2e halfjaar ontvangen wij graag voor 1 juli 2020 op: 
Bankrekening: NL19 INGB 0001 4725 26 t.n.v. penningmeester AVANTI Voorschoten.  
 
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de ledenadministratie: 
Mevr. Oudshoorn, 071-561 2615 of via ledenadministratie@avantivoorschoten.nl.  

Nieuwe investeringen 
Ook in deze tijden zijn er wensen voor de aanschaf van nieuwe materialen voor het sporten. Uit de 

opbrengst van de Grote Clubactie is het mogelijk deze wensen te vervullen. Zo is er voor de 

dansgroepen een mobiele luidspreker met versterker en bluetooth aangeschaft. Deze speaker is voor 

zowel het buitendansen als 

wedstrijden/evenementen zeer handig! 

Voor de turngroepen is er behoefte aan een 

Airtrack-set; bestaande uit een Airfloor, 

Airblock, Airboards en Airroll. Dit is 

makkelijk voor de trainingen buiten, maar 

minstens zo goed voor trainingen binnen in 

de zaal. Helaas zijn er nu langere levertijden 

en lukt de levering waarschijnlijk pas net voor de zomervakantie.  

Zo zien jullie dat de inkomsten van de Grote Clubactie jaarlijks nuttig worden besteed. Vanaf 19 

september zal de Grote Clubactie weer plaatsvinden. We hopen dat alle leden zich ook dan weer 

inzetten voor Avanti! 

Laatste les voor de zomervakantie 

De laatste les voor de zomervakantie is op zaterdag 11 juli. De zomervakantie is van 13 juli t/m 29 

augustus. Op 31 augustus starten in principe de reguliere lessen weer.  

 


