
Gymnastiekvereniging Avanti Voorschoten 

Datum: 28 juni 2020 

 

Beste ouders/verzorgers, turnsters/turners, 

Het lijkt er op dat we langzaam aan weer naar de normale situatie toe gaan, voor Avanti betekent dat 

dat we weer binnen mogen gaan trainen. Hoewel het fijn was dat we in ieder geval een begin 

mochten maken buiten, zijn we heel blij dat we weer gewoon les kunnen gaan geven. Geen natte 

vieze toestellen meer en niet meer afzeggen bij regen. 

Lessen vanaf woensdag 1 juli 
Vanaf 1 juli zullen we weer les gaan geven in de zaal, natuurlijk met in achtneming van de richtlijnen 
zoals opgesteld door de KNGU en sportfondsen. Omdat we nog niet helemaal terug mogen naar 
normaal is besloten de lessen tot aan de zomervakantie door te zetten volgens het huidige schema, 
dat wil zeggen een lestijd van 45 minuten en een maximum aantal leden op de les. Het is niet nodig 
om opnieuw op te geven.  
 
Omdat er veel toestellen buiten zijn gebruikt moeten deze voor ze weer binnen gebruikt kunnen 

worden even opgefrist worden, dit zal dinsdag 30 juni na de laatste les gebeuren, een handje hulp 

wordt gewaardeerd. 

Zomervakantie 
De reguliere lessen lopen door tot en met zaterdag 11 juli. Hierna start de zomervakantie. Omdat er 

veel lessen zijn uitgevallen willen we als turnleiding jullie graag de mogelijkheid geven in de 

zomervakantie te komen trainen. We zullen voor alle leeftijden vakantietrainingen aanbieden. Dit zal 

zijn op maandag 13, 20 en 27 juli en maandag 24 augustus. Hiervoor moet wel ingeschreven worden, 

dit kan via turnen@avantivoorschoten.nl. Er kan per les ingeschreven worden. Er zijn geen kosten 

verbonden aan deze lessen.  

Leeftijd Tijd 

4-6 17.00-17.45 

7-9 18.00-18.45 

10+ 19.00-20.00 

 

Na de zomervakantie 
De reguliere lessen starten weer op maandag 31 augustus. Na de zomer verwachten we verder te 

kunnen met lesgeven in de zaal. In verband met de grootte van sommige groepen gaan we wel wat 

schuiven met leeftijden, dit ook met het oog op de toekomst. Wij turnen als vereniging via het 

systeem van nationale oefenstof, dit wordt elke 4 jaar herzien en heeft flinke wijzigingen voor het 

seizoen na 2021. Hier willen we goed op voorbereid zijn. U krijgt te zijner tijd een mail met meer 

informatie over op welke tijd uw zoon of dochter verwacht wordt.  

Wij wensen jullie alvast een hele fijne zomer en zien jullie graag op de training of na de vakantie. 

Namens de turnleiding van Avanti,  

Femia, Natascha, Lian en Hilde 

mailto:turnen@avantivoorschoten.nl

