
Betreft: Huishoudelijke mededelingen vanaf 1 juli 2021 

 

Vlagtwedde, 10 juni 2021  

 

Beste leden,  

2020 was een jaar om niet snel meer te vergeten. Een jaar waarin de sportschool door de landelijke maat-

regelen een aantal langere periodes moest sluiten en wij voor een hoop creatieve uitdagingen kwamen te 

staan. In deze tijd kwam daardoor bij veel mensen ook een tijd van bezinning. Zo ook voor onze  

medewerkers Remco en Kimberley. Zij zullen beide stoppen met hun werkzaamheden voor Sport– en  

Trainingscentrum Vlagtwedde om elders hun geluk te beproeven. 

 

Vertrek Remco Lantinga 

Remco is sinds 15 juli 2020 bij ons aan het werk gekomen als trainer/coördinator en heeft het afgelopen 

jaar, in een moeilijk startjaar, zijn beentje voorgezet. Maar Remco is er in dit jaar ook achter gekomen, dat 

zijn hart niet ligt bij een functie in de sportwereld. Hij heeft geconcludeerd dat hij zijn professionele  

toekomst meer ziet in de automatisering en is per 17 mei gestart met een ICT opleiding. Remco is daarom 

vanaf 1 juni ook niet meer aanwezig in de sportschool.  

 

Vertrek Kimberley Mulder 

Kimberley is voor velen al bijna 13 jaar een vertrouwd gezicht bij onze sportschool. Een allrounder, die 

naast begeleiding in de zaal ook diverse groepslessen verzorgd, zoals Latin Moves, Steps en HIIT training. 

Echter, ook Kimberley zal vanaf 1 juli haar kennis en kunde verder gaan uitbreiden bij een sportschool  

dichterbij haar huidige woonplaats. Zij zal de komende weken haar lessen nog wel gewoon blijven geven in 

de sportschool.  

 

Wat betekent dat voor de leden van de sportschool? 

Uiteraard betreuren wij het dat deze beide fijne collega’s ons gaan verlaten. Maar we zitten niet stil en zijn 
druk bezig om te kijken hoe  de lessen en begeleiding op een passende manier ingevuld kunnen worden en 
hiervan geen hinder zal worden bevonden door onze leden. Dit is een hele grote uitdaging, maar zodra er 
meer bekend is over de opvolging zullen we dit laten weten in een volgende nieuwsbrief. 

 

Voor vragen of informatie zijn tijdens openingstijden telefonisch bereikbaar via 0599 313 417 of  via 

info@sportentrainingscentrum.nl.  

 

Team Sport en Trainingscentrum Vlagtwedde  


