Jaarverslag activiteiten 2016
Turnlust organiseert jaarlijks diverse activiteiten. De activiteiten zijn gericht op het werven van
nieuwe leden, het genereren van extra inkomsten en natuurlijk het vergroten van het
‘clubgevoel’. In 2016 is er weer een echte activiteitencommissie ontstaan “Happygym”. Het is
begonnen met Samoa Schubert en Lisette Wiegers is snel uitgebreid met Kimberley
Westland, Kim Teleng, Iris Perquin en Casmira Wortel. Samen hebben ze een aantal leuke
activiteiten voor de kinderen neergezet. Helaas kon het Turnlust zomerkamp in 2016 niet
doorgaan.

21 t/m 27 maart 2016 In deze week viel de Grote Turnlust Familieweek. Tijdens deze week
mochten familieleden in een aantal lessen (gedeeltelijk) deelnemen aan
de les. Natuurlijk kon er ook gekeken worden.
25 maart 2016

Manouk van de Luitgaarden organiseerde voor Turnlust een turninstuif.
Door voldoende trainers en assistenten konden bijna 100 kinderen een
keer extra rennen, rollen, klimmen en springen, oftewel turnen. Zowel
leden en niet-leden konden zich op alle toestellen in de grote zaal
lekker uitleven.

26 maart 2016

Zaterdag 26 maart konden er wederom paaseitjes gezocht worden bij
Turnlust. Dit keer werden de paaseieren verstopt rondom de gymzaal
aan het Ellertstveld. De kinderen verzamelden zich in de gymzaal waar
de roze paashaas op hun stond te wachten. Er werd een verhaal
voorgelezen en daarna konden de kinderen op zoek naar de eitjes. Dit
gebeurde door een speurtocht. Tijdens de speurtocht moesten er
kleine spelletjes worden uitgevoerd. Wanneer je daarmee klaar was
kon je een paastekening kleuren in de gymzaal.

10-16 april 2016

De collecte ten behoeve van het Fonds Gehandicaptensport heeft in
2016 € 1.473,34 opgeleverd. Een kwart van deze opbrengst, € 368,34 is
ten goede gekomen aan Turnlust. Een mooie prestatie voor de 9
collectanten die zich hebben ingezet. We hopen elk jaar dat er meer
collectanten bij komen want dit komt zowel het Fonds
Gehandicaptensport als Turnlust ten goede.
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De niet aflatende inzet van onze (jeugd)leden om zo veel mogelijk
loten te verkopen, is ook in 2016 weer succesvol geweest. Ook dit keer
is het merendeel van de loten verkocht via automatische incasso. We
kunnen dit keer melden dat de Grote Clubactie dit jaar, na aftrek van
de gemaakte kosten, een netto bedrag heeft opgeleverd van €
2.900,33. Geld dat Turnlust goed kan gebruiken en aan haar leden ten
goede zal komen. Leden, welke meer dan 25 loten hebben verkocht,
zijn beloond met een waardebon.

24 september 2016

In het kader van De Nationale Sportweek organiseerden Rubia en
Claudia een
turninstuif. Het was erg op het laatste moment, dus het was niet heel
druk, maar daardoor zeker niet minder gezellig. Daarbij was zeker 30%
van de deelnemers geïnteresseerd in de echte turnlessen.

29 oktober 2016

Halloween. Kinderen vanaf 8 jaar konden in het donker op zoek naar
enge griezels die verkleed in het nautisch kwartier verstopt zaten.
Wanneer iedereen gevonden was, hadden ze genoeg ingrediënten
verzameld om een lekkere pannenkoek te beleggen. Aansluitend
werden er nog een aantal spelletjes in de gymzaal gespeeld.

3 december 2016

Ook in 2016 bracht Sinterklaas weer een bezoek aan Turnlust. Vanaf
10:00 uur waren er maar liefst 150 kinderen aanwezig om de Sint en
zijn
pieten
te
ontvangen.
De kinderen vermaakten zich bij het spelen op de turntoestellen.
Ook studeerden
ze een dansje
in,
werd
het
Sinterklaas
verhaal voorgelezen en werd er getekend. Bij het tekenen kwam
Sinterklaas zelfs langs met zijn turnpieten! De pieten deelden
pepernoten uit en natuurlijk werd er gezongen voor de sint. Gelukkig
had de sint nog net een gaatje gevonden om om 12.00 uur om even
terug te komen en werd hij verrast door de kinderen met de
Mannequin Challenge.

Al met al waren er een flink aantal mooie activiteiten in 2016. Zonder de inzet van de
verschillende vrijwilligers zou dit nooit gelukt zijn. Iedereen hartelijk bedankt voor zijn of haar
bijdrage.
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