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SCHRIJFOPDRACHT
Dit onderdeel bevat één schrijfopdracht. Lees eerst de informatie en maak daarna de
opdracht.
Je bent begin april samen met een klasgenoot voorlopig lid geworden van de
fitnessvereniging Avanti. Dat leek je wel gezellig, goed voor je conditie en goed voor je
plan je na het examen aan te melden bij een sportopleiding.
Jullie trainen in een nieuw fitnesscentrum in de buurt, waar jouw vereniging Avanti
trainingsruimte huurt. Je bent er nu vier keer geweest en het bevalt je wel. De sfeer is
prettig en er is keuze genoeg.
Maar je hebt ook wel kritiek. Voor bepaalde programma-onderdelen word je ingedeeld bij
vaste groepen en dat gebeurt nogal nonchalant. Er zitten mensen van jouw leeftijd in jouw
groepen, maar ook van boven de zestig. Het niveau van de deelnemers is dus heel
ongelijk. Bovendien gaat de belangstelling van de groepsleden vaak naar heel
verschillende activiteiten uit.
Soms is er bij de oefeningen geen personeel beschikbaar of zijn er alleen maar
hulpkrachten die nauwelijks deskundig zijn. Je vraagt je af of dat wel veilig is voor de
deelnemers als er sprake is van krachttraining, een onderdeel van veel activiteiten.
Iedereen betaalt evenveel contributie en voor jou als scholier is het bedrag moeilijk op te
brengen. Volgens jou moet er verschil gemaakt worden tussen mensen die werken en
mensen die nog op school zitten. Er zijn maar weinig meisjes lid van de vereniging. Moet
daar niet wat aan gedaan worden?
Het restaurant dat in het weekend in het centrum open is, lijkt soms meer op een cafetaria
dan op een “centrum voor verantwoorde voeding” zoals de folders van het fitnesscentrum
vermelden.
Na vier lessen, begin mei, moet je kiezen. Je besluit definitief lid van Avanti te worden,
maar wel een kritisch lid. Je praat erover met een van de bestuursleden. Hij raadt jou aan
er een kort artikeltje over te schrijven in het clubblad van Avanti. Daarin kun je precies
uitleggen wat je van Avanti en van het nieuwe fitnesscentrum vindt. Anderen kunnen daar
dan weer op reageren.
Je besluit zo’n artikel te schrijven. Je gaat in op de keuzemogelijkheden, de sfeer, de
deskundigheid van het personeel, de veiligheid van de activiteiten, de contributie, het
lidmaatschap van meisjes, de groepsindeling, het eten in het restaurant en je besluit.
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Artikel
Æ Schrijf het artikel voor het clubblad van Avanti in de uitwerkbijlage.
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