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Alle activiteiten welke gepland staan onder voorbehoud dat de Coronacrisis onder controle is en we weer
mogen sporten en vergaderen.

Algemene leden vergadering.
De algemene leden vergadering van de BGV staat voorlopig gepland op 13 mei om 20:00
uur in het DorpshuisXXL.
Alle leden en ouders van onze jeugdleden zijn welkom. De koffie of thee staat klaar.
Praat mee over het wel en wee van de BGV.
Uw en jouw ideeën en inspraak kan de BGV alleen maar beter maken.
Tot ziens in het Dorpshuis XXL op 13 mei!

Onderlinge wedstrijden.
Als leiding en bestuur van de BGV hebben we besloten dit jaar de onderlinge wedstrijden op zaterdag te
houden.
Zaterdag 16 mei zijn de onderlinge wedstrijden van de BGV.
De wedstrijden worden gehouden in sporthal "De Bosrand", te Benschop.
We gaan ervan uit dat alle turnleden aan deze wedstrijd deelnemen.
(Groepen maandag 15.00 uur, 16.00 uur, 12+ uur, RG en de selectie.)
Ben jij of uw dochter/zoon verhinderd, dit dan graag voor 18 april doorgeven naar:
info@bgvbenschop.nl
Na 18 april worden de indelingen gemaakt.
De wedstrijden zijn van 14:00-16:30 uur.
De definitieve tijdsindeling volgt na de groepsindeling.
Hiervan krijgt u nog bericht.
De wedstrijdvolgorde is van jong naar oud.
Kledingvoorschriften tijdens de wedstrijd:
1. Verplicht een (BGV)turnpakje te dragen,
2. Witte sokjes en witte turnschoentjes te dragen of blote voeten.
3. Lang haar moet worden ingevlochten of in een staartje.
4. Tijdens de wedstrijden mogen, zoals ook in de lessen, geen sieraden worden gedragen.
5. Jongens dragen tijdens de wedstrijden een korte broek en een (verenigings) T-shirt.
Vrijwilligers gevraagd voor hulp tijdens de onderlinge wedstrijden.
Vanuit het bestuur wordt een aantal vrijwilligers gevraagd voor de teltafel, catering e.d.
Wilt u zich aanmelden, geef dit dan door naar info@bgvbenschop.nl
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Uitje Jumpsquare.
Voor 22 maart stond het afgelaste uitje naar Jumpsquare gepland. Omdat het uitje op een zondag was, is
het voor een deel van onze leden bezwaarlijk om hieraan mee te doen. We hebben als bestuur dit
besproken en besloten dat er in de toekomst geen activiteiten op zondag worden georganiseerd.
Wij betreuren het en maken excuses dat het uitje op 22 maart wel op zondag was.
Het streven is dat alle activiteiten, voor zover in ons bereik, voor alle leden toegankelijk zijn.

Leiding en juryleden
Danique heeft aangegeven dat zij in het nieuwe seizoen geen les meer gaat geven bij de selectie. Opnieuw
moeten we op zoek naar versterking van het team om onze selectieturnsters met voldoende vertrouwen
op een goede uitslag, naar de wedstrijden te sturen. We gaan als bestuur aan de slag om ook dit probleem
op te lossen. Kent u iemand die interesse heeft, of bent u dat zelf, laat het ons weten.
In verband met de Olympische Spelen worden de oefenstof voor de wedstrijdonderdelen opnieuw
geschreven. Dit wordt dan opgenomen in het NTS reglement (Nationaal Turn Systeem). De juryopleidingen
worden daarna opgestart waarbij de nieuwe oefenstof als leidraad dient. Zover nu bekend is worden begin
2021 de nieuwe jury cursussen gegeven. Wij zoeken nog steeds ouders, verzorgers of broers en zussen die
een jurycursus willen volgen en daarna bij de wedstrijden willen jureren. Hebt u of jij interesse laat het
weten: info@bgvbenschop.nl

Coronavirus

Onderstaand bericht is zaterdag 14 maart jl reeds aan u toegezonden.
Beste BGV leden en de ouders/verzorgers van onze jeugdleden.
Update 16 maart: Een deel uit de TV toespraak van premier Rutte van maandag 16 maart:
“Want ik heb vanavond geen gemakkelijke boodschap voor u.
De realiteit is, dat het coronavirus onder ons is en voorlopig ook onder ons zal blijven.
Er is geen eenvoudige of snelle uitweg uit deze zeer moeilijke situatie.
De realiteit is ook dat de komende tijd een groot deel van de Nederlandse bevolking met het virus besmet
zal raken.
Dat is wat de deskundigen ons nu vertellen”.
Dat betekend dus dat er 1 april of 6 april hoogstwaarschijnlijk niet kan worden gesport. Wanneer dat
wel kan krijgt u via de media wel te horen. Dan zal het bestuur van de BGV u ook berichten wanneer de
lessen weer opstarten.
Wegens het heersende Corona virus heeft de BGV heeft van de turnbond KNGU bericht gekregen dat
alle wedstrijden en opleidingen tot 1 april a.s. zijn afgelast.
Ook wordt aan de verenigingen het dringende advies gegeven alle clubactiviteiten (trainingen, overleg,
vergaderingen en vieringen) tot 31 maart stil te leggen.
Het bestuur van de BGV heeft besloten dit advies op te volgen.
Daarom zijn (voorlopig) tot 1 april:
 Alle wedstrijden afgelast.
 Alle trainen afgelast.
 Het uitje naar Jumpsquare is afgelast.
Wij hopen dat de duur van deze maatregelen beperkt blijft en we weer snel samen kunnen sporten.
Laatste info op de KNGU website, klik hier
Met vriendelijke groet,
Bestuur BGV

