
GV Turnlust staat voor plezier in bewegen voor jong en oud in verschillende disciplines: 
Turnen voor jongens en meisjes, Badminton, Yoga, Total Body Work Out, etc. 
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1. Inleiding  
 
G.V. Turnlust is een sportvereniging voor jong en oud die zich bezig wil houden met sportieve activiteiten. 
Diverse sporten worden aangeboden, waaronder voor de jeugd turnen, gymnastiek, springen, freerunnen, dansen, 
karate, ouder en kind gym en kleuter gym. Voor de oudere badminton, Body pump, Bungee Super Fly en  
total-body-work-out(TBWO). Je kunt bij ons sporten op zowel recreatief-, wedstrijd niveau. 
Turnlust bestaat sinds 1935 en is altijd prominent aanwezig geweest in het dorp en omstreken. 
 
De vereniging verkeert in de gelukkige omstandigheid dat de belangrijkste voorwaarden voor een gezonde 
ontwikkeling naar de toekomst aanwezig zijn: de vereniging is in organisatorisch opzicht gezond.  
Alle reden dus om de toekomst met veel vertrouwen tegemoet te zien. 
 

2. Visie  
 
Wij willen als vereniging verder gaan op de in de afgelopen jaren ingeslagen weg van verdere professionalisering. 
Het bestuur is recentelijk uitgebreid naar 5 man. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester, 
secretariaat en 2 “algemene” bestuursleden die elk een commissies onder zich hebben. Dit zijn de 
wedstrijdcommissie, sponsorcommissie en de activiteitencommisie. Elke commissie draagt bij aan de toekomst van 
Pernis. In deze commissies zitten ook vrijwilligers die hun steentje bijdragen aan de vereniging. 
 
GV Turnlust wil haar leden een plek bieden waar zij elkaar door middel van sport en bewegen kunnen ontmoeten.  
De lessen zijn voor de leden een ontmoetingsplek waar zij zichzelf kunnen ontwikkelen. Het bewaken van een 
verenigingssfeer waarin plezier, betrokkenheid, saamhorigheid en wederzijds respect centraal staan. 
  

3. Missie 
 
De missie van de vereniging is: 
Naast groei van de vereniging, door breedtesporten  te introduceren om zo de aantrekkingskracht van nieuwe leden 
te vergroten, willen wij ook verschillende laagdrempelige activiteiten (vrij turnen in de voorjaarsvakantie, vriendjes 
en vriendinnetjesweek, peuter en kleutergym – Nijntje beweegdiploma, Demo’s en Nijntje Pleintje) organiseren die 
er voor zorgt dat iedereen in Pernis weet dat GV Turnlust een vereniging is voor iedereen. 
Ook moet de contributie op een betaalbaar niveau blijven, zodat de sport voor iedereen toegankelijk blijft. 
Sporters moeten in het kader van gezondheid, veiligheid en welzijn met plezier hun sport kunnen beoefenen. 
 

4. Ambitie 

De groei van de vereniging willen we tot stand laten komen door te inventariseren in het dorp welke behoefte er is 
qua sporten. Wij willen ons vooral richten op de leeftijdscategorieën die ondervertegenwoordigd zijn. Zoals kleuters, 
millennials (1970-2000) en linksters (2000-heden).  
 
Verder willen wij als vereniging belangrijk zijn in Pernis en omstreken door ons open te stellen voor sociaal-
/maatschappelijke ontwikkeling, zoals (interne) opleidingen, stages, clinics, proeflessen en demo’s. En de 
samenwerking aan te gaan met scholen, kinderopvang, sportverenigingen en de gemeente Rotterdam. 
 
 

Kortom: Levenslang Turnlust       
 
 

 


