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Beste lezer 
 

Als u deze ‘Welkom’ in uw handen heeft, wil dat zeggen dat u of uw kinderen lid zijn of gaan worden.  

 

Met dit boekje willen we u wegwijs maken in de werking van onze turnkring. U krijgt informatie over 

- de verschillende afdelingen en hun lesgevers  

- de vzw en het bestuur 

- de algemene richtlijnen en afspraken binnen onze vereniging 

- de verzekering voor onze leden en sympathisanten 

- enz.. 

 

Lees deze ‘Welkom’ aandachtig door, en leg het daarna niet te ver weg, want waarschijnlijk heeft u het in de loop 

van het turnseizoen nog wel eens nodig. 

 

Doorheen het jaar bezorgen we u de laatste nieuwtjes via onze (bijna) maandelijkse digitale nieuwsbrief. Deze wordt 

naar de verschillende emailadressen gestuurd die we van u in ons ledenbestand hebben. Belangrijk dus om het ons te 

laten weten wanneer uw emailadres wijzigt, zodat u op de hoogte kan blijven. 

 

Onze website is ook een bron van informatie, surf dus af en toe eens naar www.vrankenvrijhoevenen.be ! En 

natuurlijk zitten we ook op facebook .  

 

Liever persoonlijk contact? Aarzel dan niet iemand van de lesgevers of het bestuur aan te spreken. 

 

Veel leesplezier en welkom in onze turnvereniging! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als turn- en dansvereniging zijn wij aangesloten bij de Gymnastiekfederatie 

Vlaanderen, kortweg Gymfed (erkend door Bloso en de Vlaamse overheid). 

Met meer dan 100.000 aangesloten leden uit bijna 300 sportclubs zijn zij de 

derde grootste sportfederatie in ons land. De Gymfed ondersteunt haar clubs, 

en dus ook ons, met een uitgebreid pakket dienstverlening waaronder een 

financieel en ledenbeheersysteem, een goede verzekering, en een aantal 

‘kwaliteitsinstrumenten’, zoals het Q4gym-label en coole gymmanieren. 
 

 

http://www.vrankenvrijhoevenen.be/
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Even voorstellen 
 

Onze turnkring werd in 1956 opgericht, en dus bestaan we al 60 jaar. In al die jaren hebben heel veel 

mensen uit Hoevenen en omstreken in onze eigen zaal mee geturnd. Waarschijnlijk ken je dus wel iemand 

die al lid is of was van onze turnkring. 

 

Je kan bij ons terecht om op een leuke en recreatieve manier te bewegen, te turnen en te dansen.  

 

In onze basisgroepen, opgesplitst per leeftijd, leren we je de basisbeginselen van het turnen aan.  

 Kleutergym (vanaf 2,5jaar tot en met 5 jaar) 

 Welpen (6 en 7 jaar) 

 Kids (8 en 9jaar) 

 Tieners (10 en 11 jaar) 

 Pubers (12 en 13 jaar) 

 Turners en turnsters (14 tot 21 jaar) 

 Masters en blijf fit (vanaf 18 jaar) 

 

Voor de iets betere turners onder ons zijn er specialisatiegroepen waar rond een bepaalde turndiscipline 

(bijv. lange mat of toestellen) wordt verder gewerkt. In het verleden hebben we een aantal turners gehad 

die tot op een redelijk hoog niveau hebben gepresteerd op wedstrijden.  

 Lange Mat 

 Toestelturnen meisjes (opgesplitst in 3 groepen) 

 Toestelturnen jongens (opgesplitst in 2 groepen) 

 

Naast het turnen, hebben we ook een aantal dansgroepen. Ook hier is het uitgangspunt opnieuw op een 

plezante en gezonde manier bewegen. Wij zijn geen dansschool, maar bieden wel kwaliteit. 

 Kleuterdans (4 en 5 jaar) 

 Kinderdans (6 tot en met 9 jaar) 

 Dance for teens (10 tot 18 jaar) 

 Dance Mania (vanaf 16 jaar) 

 Aerobics (vanaf 16 jaar) 

 

Sinds vorig seizoen hebben we ook Free Running in ons aanbod, 

gegeven door gekwalificeerde free-running instructeurs. 

 Voor 10 tot en met 18jaar 

 Vanaf 18jaar 

 

Onze turnkring is een vzw (vereniging zonder winstoogmerk) en heeft daarmee rechtspersoonlijkheid. 

Onze volledige naam is sinds 2006 ‘Turnkring Vrank en Vrij Hoevenen vzw’. (zie ook p.13-14) 

 

Wij zijn als sportvereniging erkend door de gemeente Stabroek en zitten als actief lid in de Stabroekse 

sportraad.  
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Voorstelling Basisgroepen 
 

Kleutergym 
(2,5jaar tot en met 5 jaar)  
Onze jongste leden zetten in deze groep op een leuke en speelse manier 

hun eerste stapjes in de gymnastiekwereld. Ze rollen, springen, klimmen en 

gebruiken al eens turntoestellen.  

We werken vooral aan de algemene bewegingsopvoeding die een positieve 

invloed heeft op de ontwikkeling van het kind, zowel fysiek als mentaal. 

 

 

 

Wegens het grote aantal kleuters, hebben we deze groep in 2 gesplitst. Onder 

voorbehoud van het aantal kleuters per groep, is de indeling als volgt: 

 De oudste kleuters(geboortejaren 2012-2011) turnen van 14 tot 15u. 

 De kleuters van 2,5 en 3 jaar (2014-2013) turnen van 15u15 tot 16u15. 

 

 

 

 

Welpen 
(6 en 7 jaar – geboortejaren 2010-2009) 

Bij de welpen leer je de eerste echte turnoefeningen, zowel met als 

zonder toestellen. De lessen worden opgebouwd en afgestemd naar 

ieders kunnen. Er wordt al heel wat aangeleerd, maar op een speelse 

manier en zonder druk.  

Elke les begint met een leuke opwarming en eindigt met een 

spelletje.  

 

 

 

Kids  
(8 en 9jaar – geboortejaren 2008-2007) 

De kids zijn een leuke bende van meisjes en jongens die oefeningen 

leren op de mat en aan de plint. De sprongetjes op de bank doen we 

al wel eens op de balk en ook aan de damesbrug durven we ons al 

eens wagen.  De oefeningen worden aangepast zodat iedereen doet 

wat hij kan, voor de één een beetje makkelijker, voor de ander dan 

weer wat moeilijker. De lesgevers proberen de lessen zo veel 

mogelijk te variëren, een loop- en tikspelletje wordt dan ook niet 

vergeten. Wist je dat je ook kan turnen door een memory of 

ganzenbord te spelen?   
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Tieners  
(10 en 11 jaar – geboortejaren 2006-2005) 

In deze afdeling staat bewegen en plezier beleven centraal. 

Er worden echter ook steeds grotere uitdagingen 

aangeboden, en dat aan alle toestellen. Aandacht wordt 

besteed aan de goede uitvoering van bewegingen en de 

afwerking. De lessen zijn gevarieerd en op maat van ieders 

kunnen. 

 

Pubers 
(12 en 13 jaar – geboortejaren 2004 en 2003) 

Er wordt op alle toestellen geturnd, naar alle creativiteit. De basisoefeningen worden beter afgewerkt , en naar ieders 

wil en durf worden nieuwe moeilijkere oefeningen stap voor stap aangeleerd. Goed en hard trainen in een 

aangename sfeer, daar komt het bij de Pubers op neer!  

 

Turners en turnsters 
(14 tot 21 jaar – geboortejaren 2002 tot en met 1996) 

De les begint altijd met een opwarming: wat loopvarianten, een spel 

of oefeningen voor de algemene conditie, kracht en lenigheid. 

De kern van de les bestaat uit nieuwe of reeds gekende oefeningen 

aan één of meerdere (turn)toestellen zoals balk, barre, plint, 

zweedse tafel maar ook mat, airtrack en minitrampoline. We 

verwachten dat iedereen tijdens de les meedoet en de voorgestelde 

oefeningen probeert.  

Op het einde van de les is er meestal nog een leuke afsluiter. 

Je goed voelen in één van je favoriete bezigheden dat is waar het 

om draait.  

Masters  
(vanaf 18 jaar – voor geboortejaar 1998) 

Dames en heren die nog graag turnen, kunnen bij de Masters terecht. Er wordt gewerkt op de Airtrack, lange mat, 

bank en balk, barre, trampoline, plint,… daarbij rekening houdend met de talenten maar ook beperkingen van ieder 

individu. We leren nog nieuwe dingen bij, met de hulp van de anderen. Af en toe worden er echt grenzen verlegd. 

Elke les begint met een degelijke opwarming van 30 minuten, gevolgd door een actieve leskern van 45 minuten.  

 

 

Blijf Fit 
(vanaf 18 jaar – voor geboortejaar 1998) 

Heb je ooit nog geturnd, en kriebelt het opnieuw? Of wil je gewoon wat ‘bewegen’ op je eigen tempo en niveau? 

Dan is onze afdeling Blijf fit zeker iets voor jou. Zoals de naam al zegt, proberen we op een leuke manier fit te 

worden en te blijven. De oefeningen zijn zeer gevarieerd, en houden qua tempo en moeilijkheidsgraad rekening met 

de capaciteiten van ieder individu.  Er is tijd voor een grap en wat gezwans, maar er wordt ook ernstig getraind.  

 

Aerobics  
(vanaf 16 jaar –voor geboortejaar 2000) 

Tijdens de lessen aerobics worden conditie, spiertraining, choreografie en fun hoog 

in het vaandel gedragen. Elke les begint met een opwarming, gevolgd door een 

cardio gedeelte en/of choreografie, een gedeelte spieroefeningen en een cool down. 

Er wordt meestal gewerkt in blokken van 4 weken waarin de lessen verder worden 

opgebouwd, maar waar ( indien je een week mist) toch steeds bij kan ingepikt 

worden. Om de lessen een goede variatie mee te geven beschikken we in de zaal 

over aantrekkelijk materiaal zoals fitballen, gewichten, rekbanden, springtouwen, 

….  
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Free Running 
 
(vanaf 10 jaar)  
 

Bij freerunning is het de bedoeling om door middel van gymnastische technieken, zoals bijvoorbeeld flips, over 

obstakels te springen. Freerunning draait niet enkel om de snelheid en efficiëntie, maar ook om de salto’s en andere 

tricks. We hebben in onze lessen aandacht voor: 

- Creativiteit: in bewegingen, in de ‘circuits en oefeningen’, en in de uitvoering 

- Progressie: steeds meer en beter controle krijgen over je bewegingen en sprongen 

- Vertrouwen: in elkaar én in jezelf 

- Avontuur en uitdaging: met soms die mentale ‘uitdaging’ om het toch te proberen 

- Veiligheid: zowel inzake materiaal en omgeving, als in het luisteren naar je eigen 

lichaam 

- Plezier en ontspanning: want dat is uiteindelijk de bedoeling van onze vereniging 

 

In het voorjaar van 2015 volgden 7 lesgevers de cursus ‘Instructor Free Running’. 

Zij zijn dus gekwalificeerd om deze nieuwe ‘afdeling’ in goede banen te leiden. 

 

- JEUGD: voor de 10 tot en met 18-jarigen (2006-1998) op donderdag 

- VOLWASSEN (18jaar of ouder) op vrijdag 
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Voorstelling Specialisatiegroepen 
 

De leden voor de specialisatiegroepen worden geselecteerd. Meer info hierover vraag je best aan de lesgevers. 

Van de leden van de specialisatiegroepen verwachten we een stevige discipline en doorzettingsvermogen om te 

(blijven) groeien in onze sport. 

 

Lange Mat 
Leden met een goede basis en een tikkeltje talent kunnen zich in deze 

afdeling verder verbeteren. Er wordt vooral aan kracht en lenigheid hard 

gewerkt.  Na een stevige opwarming is het de beurt aan de rondat, overslag, 

flikflakken en de salto’s op de mat, de air-track of onze nieuwe air-

tumbling.  

 

Toestelturnen meisjes 
Wij willen getalenteerde meisjes voorbereiden op moeilijke oefeningen aan barre en op balk. Een groot deel van 

onze lessen wordt gespendeerd aan krachttraining en het verbeteren van de lenigheid en vormspanning. Op de balk 

worden sprongen verbeterd en worden de kinderen vertrouwd gemaakt met de hoogte van de balk. Geleidelijk aan 

moeten de kinderen leren basisbewegingen (vooral rol en rad) op balk uit te voeren. 

Aan de barre worden enkele bewegingen aangeleerd zoals borstomtrek uit kracht, molendraai en brisé (buikdraai 

rugwaarts), verpakken tussen leggers,… Veel aandacht wordt besteed aan de goede uitvoering van bewegingen en de 

afwerking.  
 

 

 

We werken met 3 groepen, gebaseerd op leeftijd en niveau.  

- Groep 1: opgelegd werk tijdens wedstrijden (A-B-C) 

- Groep 2: opgelegd werk tijdens wedstrijden (C-D-E-F) 

- Groep 3: vrij werk tijdens wedstrijden 

Deze groepsindeling sluit ook beter aan met de wedstrijdnormen van de Gymfed, waardoor we 

onze gymnasten nog beter kunnen voorbereiden op deelname aan recreatieve wedstrijden. 

 

    

Toestelturnen jongens 
Voor de jongens met de nodige basis en wat talent, hebben we een aparte 

specialisatiegroep. Wij werken vooral op de volgende toestellen: herenbrug, hoge rekstok, 

lage rekstok, ringen, trampoline, paard met bogen, sprong, …. Kracht, durf en 

doorzettingsvermogen zijn belangrijk om te groeien als gymnast aan de toestellen.  

 

Groep 1 (jong/beginnend) op zaterdag van 8u45-10u00 

Groep 2 (gevorderd)  op woensdag van 16u15-17u45 
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Voorstelling dansgroepen 
 

Kleuterdans 
(4 en 5 jaar – geboortejaren 2012-2011) 

In de lessen kleuterdans leren we kinderen spelenderwijs dansen. We 

vertrekken hiervoor vanuit de leefwereld en fantasie van de kinderen. 

Muzikaliteit, expressie en dansbeleving staan centraal in de lessen 

kleuterdans. We doen ook oefeningen om de spieren te versterken en we 

leren hen de eerste danspasjes. De dansjes die we tijdens onze lessen 

leren, komen regelmatig terug. In het begin zullen deze dansjes wel even 

wennen zijn, maar na veel herhaling kennen de kinderen de dansjes 

tegen het einde van het seizoen best goed uit hun hoofd.  

 

 

Kinderdans 
(6 tot en met 9 jaar- geboortejaren 2010 tot en met 2008) 

Dans je graag? Kom dan zeker eens kijken in deze afdeling. De lesgevers 

leren stap voor stap verschillende dansjes aan. Alle stijlen worden eens 

geprobeerd, zoals hip hop, breakdance, salsa, jazz, enzovoort… De muziek 

zorgt voor de juiste sfeer en begeleiding, en bestaat uit zowel bekende als 

minder bekende liedjes. 

 

 

 

Dance for teens  
Groep 1: geboortejaren 2007-2005 

Groep 2: geboortejaren 2004-1998 

Vind je dansen en bewegen ook zo leuk? Dan is deze 

dansgroep zeker iets voor jou. Op bekende en minder 

bekende muziek dans je verschillende stijlen, zoals hip hop, 

breakdance, salsa, jazz, enzovoort… Het aanleren gebeurt 

stap voor stap, en het eindresultaat is altijd de moeite. Er is 

ook ruimte voor eigen inbreng: leden kunnen bepaalde 

passen of bewegingen in de groep gooien. 

 

 

Dance Mania  
(vanaf 16 jaar) 

Heb je ooit gedanst en wil je er terug mee starten? Of wil je beginnen 

dansen? In deze afdeling kan het allebei. De lesgevers leren je een aantal 

dansen en choreografieën aan, stap voor stap, en rekening houdend met 

ieder zijn mogelijkheden. Er wordt soms stevig geoefend, maar er is ook 

altijd wel tijd voor de nodige ontspanning. Deze groep is een toffe bende, 

waar samen bewegen en plezier maken centraal staan. 
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Uurrooster 2016-2017 
 

Deze gegevens zijn van augustus 2016 – eventuele wijzigingen zullen apart worden doorgegeven! 

Wijzigingen tegenover vorig seizoen staan in kleur aangeduid! 

 

begin einde Naam Leeftijd Contactpersoon 

Maandag Tel/Gsm* 
18u00 19u30 TT groep 1 na selectie Tanja 0499/456.112 

19u30 20u45 Blijf fit Vanaf 18j Danny 0476/692.331 

Dinsdag  
18u00 19u15 Tieners 2006-2005 Ivan 0478/594.940 

19u15 20u30 Pubers 2004-2003 Ivan 0478/594.940 

20u30 21u45 Masters Vanaf 18j Tanja 0499/456.112 

Woensdag  
14u00 15u00 Kleutergym 2 2012-2011 Kathleen G 0498/251.571 

15u15 16u15 Kleutergym 1 2,5j – 2013 Kathleen G 0498/251.571 

16u15 17u45 TT jongens na selectie Danny 0476/692.331 

17u45 19u15 TT groep 2 na selectie Karen 0494/857.846 

19u15 20u30 Turn(st)ers 2002 – 1996 Ineke 0498/664.478 

20u30 21u30 Dance Mania Vanaf 16j Yana 0495/49.01.58 

Donderdag  
17u30 18u15 Kleuterdans 2012-2011 Ineke 0498/664.478 

18u15 19u15 Kinderdans 2010-2008 Naomi VN 0479/238.053 

19u15 20u30 Free Running 1 2006-1998 Danny 0476/692.331 

20u30 21u30 Aerobics Vanaf 16j Goedele 0487/679.791 

Vrijdag  
17u15 18u30 Welpen 1 2010-2009 Ineke 0498/664.478 

18u30 19u45 Kids  2008-2007 Inge 0477/687.999 

19u45 21u15 TT groep 3 na selectie Tony 0478/516.251 

21u30 22u30 Free Running 2 Vanaf 18j Danny 0476/692.331 

Zaterdag  
8u45 10u00 TT Jongens 1 na selectie Heidi 0473/866.374 

10u00 11u00 Dance for teens 1 2007-2005 Yana 0495/49.01.58 

11u00 12u00 Dance for teens 2 2004-1998 Yana 0495/49.01.58 

15u00 17u00 
TT meisjes – extra les 

Maar 1 keer in de maand* 
Inge 0477/687.999 

Zondag  
10u00 12u30 Lange mat na selectie Veerle 0472/421.152 

 
*Extra lessen TT meisjes: de concrete data zullen zo snel mogelijk gecommuniceerd worden. 
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Wie geeft waar les? 
 

Hieronder krijg je een overzicht van alles lesgevers per afdeling (gegevens van augustus 2016!) 
 

Afdeling Team 

Aërobics Kathleen vB, Goedele 

Blijf fit Danny, Tony 

Dance for Teens 1 Yana, Zara, Nette 

Dance for Teens 2 Yana, Zara, Nette 

Dance mania Yana, Ineke 

Free Running Jeugd Danny, Ivan, Mike, Ingmar, Robin, Gunnar, Milenco 

Free Running Volw Danny, Ivan 

Kids  Inge, Lauren, Kathleen G , Heidi,  Gunnar, Seppe 

Kinderdans Naomi Van Noten, Dagny 

Kleuterdans  Naomi Van Noten, Ineke 

Kleutergym 1 
Christel, Sonja, Kathleen G, Saskia, Dagny, Naomi G, Loes, Kirsten, 
Ingeborg, Jensine 

Kleutergym 2 
Christel, Sonja, Kathleen G, Saskia, Thari, Dagny, Naomi G, Loes, Kirsten, 
Ingeborg, Jensine 

Lange mat Inge, Elsy, Britt, Veerle, Ruben 

Masters Tanja, Ineke 

Pubers Tanja, Ivan, Robin, Gunnar 

Tieners Tanja, Ivan, Robin, Gunnar, Milenco, Dagny 

TT jongens 1 Heidi, Gunnar, Robin 

TT jongens 2 Danny, Ivan 

TT meisjes 1 Tanja, Inge, Kimberly 

TT meisjes 2 Karen, Ineke, Yana 

TT meisjes 3 Inge, Kathleen G/Karen, Tony 

TT meisjes extra alle lesgevers TT in beurtrol 

Turners en Turnsters Karen, Ineke, Yana 

Welpen Ineke, Yana, Robin, Gunnar, Nette, Milenco 
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Algemene richtlijnen 2016-2017 
 

Onderstaande algemene richtlijnen zijn opgesteld om  

- de lessen ordelijk te laten verlopen 

- de veiligheid in en om de turnzaal te garanderen 

- de kwaliteit van de lessen te bevorderen. 

 

Als (ouder van een) lid van onze vereniging wordt je geacht deze algemene richtlijnen te kennen en na te leven.  

 

 

Deze algemene richtlijnen werden besproken en goedgekeurd op de Algemene vergadering  

van de vzw Turnkring Vrank en Vrij Hoevenen op zaterdag 23 april 2016.. 
 

 

1. ALGEMEEN 

1.1. Van elk lid wordt verlangd dat hij/zij zoveel mogelijk deelneemt aan de lessen en activiteiten van de kring of 

waaraan de kring deelneemt.  

De deelname aan de gezamenlijke turn- en dansshow van de kring is VERPLICHT 

1.2. De turnzaal mag niet met schoenen betreden worden 

1.3. Er is een totaal rookverbod in heel het gebouw 

1.4. Er mag niet gespeeld worden in de kleedkamer, gang of WC omdat dit de lessen kan storen. 

1.5.  Er wordt in de turnzaal voor, tijdens en na de lessen niet gegeten of gedronken. 

1.6.  De lesgevers zijn verantwoordelijk voor het toezicht in de zaal. 

 

2. VÓÓR DE LES 

2.1 Indien je niet aanwezig kan zijn, verwittig dan tijdig uw lesgever(s) 

2.2. De gymnasten zijn ten laatste 5 minuten voor het begin van de les aanwezig zodat ze zich rustig kunnen 

omkleden in de kleedkamer en de lessen stipt kunnen beginnen. Ga eventueel ook nog even naar het toilet, 

zeker met de kleintjes, zodat dit niet direct tijdens de les moet gebeuren. 

2.3. De ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het toezicht op hun kinderen in de gang, de wc en de kleedkamers. 

2.4. Leden wachten in de kleedkamer tot de lesgevers toestemming geven om de zaal te betreden. 

 

3. TIJDENS DE LES 

3.1. De gymnasten zetten zich tijdens de les ernstig in en volgen de instructies van de lesgevers. 

3.2.  Toeschouwers mogen de zaal of kleedkamer niet betreden tijdens de lessen. Zij wachten in de gang of de 

kantine. 

3.3.  GSM wordt niet mee in de zaal genomen, hij kan bewaard worden in lesgeverslokaal. 

 

4. NA DE LES 

4.1. Ouders zijn ten minste 5 minuten voor het einde van de les aanwezig. Ze wachten hun kinderen op in de 

kantine of de gang, NIET in de zaal of de kleedkamer. 

4.2. De ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het toezicht op hun kinderen in de gang, de WC en de 

kleedkamers. De lesgevers zijn enkel verantwoordelijk voor het toezicht in de zaal. 
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5. KLEDIJ en toebehoren 

5.1. Ieder lid moet zich turnkledij aanschaffen volgens de bepalingen van de vereniging.  

De officiële kledij van de kring is : kring T-shirt met opdruk en zwarte broek 

Een kring T-shirt is standaard inbegrepen in het lidgeld (zie ook 6.2.) 

5.2. Naargelang de afdeling kan bijkomende kledij worden gevraagd. 

Bijvoorbeeld: 

- LM &TT : maillot 

- Kleuters : kort zwart broekje 

5.3. Gelieve in alle kledij uw naam aanbrengen (dit is echt in uw eigen belang!) 

5.4. Het haar van de gymnasten MOET netjes bij elkaar zijn, NIET LOS 

5.5. Juwelen moeten uitgedaan worden. 

5.6.  De leden blijven verantwoordelijk voor eigen kledij en materiaal. 

 
 

6. LIDGELD 

6.1. Ieder lid betaalt het door de vereniging vastgestelde lidgeld.  

6.2. Nieuwe leden krijgen eerst 2 gratis proeflessen. Indien ze beslissen om lid te worden, dienen ze het lidgeld 

vóór de 3de les te betalen. Het lidgeld  bedraagt:  

 90 euro indien er betaald wordt vóór 1 juli 2016 

 95 euro voor wie inschrijft en betaalt tussen 1/7 en 31/12/2016 

 60 euro voor wie inschrijft en betaalt tussen 1/1 en 30/6/2017 

 40 euro voor alleen de maanden juli en augustus 2016 

Indien de kring T-shirt NIET meer nodig is, wordt er een korting van 10 euro gegeven op het lidgeld. 

6.3. Het lidgeld voor het seizoen dient betaald te worden op rekeningnummer BE64 9611 8111 4452 met 

vermelding ‘lidgeld + naam + afdeling(en)’ 

6.4. Uitzonderlijk kan het bestuur beslissen het lidgeld te verminderen, en dat tot minimaal 20 euro.  

6.5. Leden die hun lidgeld niet betaald hebben, mogen niet (meer) deelnemen aan de lessen. 

6.6. Betaalde lidgelden worden niet terugbetaald. 

6.7. Gezinnen voor wie de betaling van het lidgeld in zijn geheel moeilijk is, kunnen schriftelijk (of per mail) een 

uitzondering aan het bestuur aanvragen. De informatie wordt enkel binnen het bestuur en als ‘vertrouwelijk’ 

behandeld. 

6.8. Bestaande leden (en andere gezinsleden) hebben tot 1/7/2016 voorrang op nieuwe leden. 

 

 

7. UITSLUITING VAN LEDEN 

Leden die zich agressief gedragen of de les ernstig verstoren kunnen tijdelijk of definitief uitgesloten worden van 

deelname aan de lessen. 

1. Een eerste ernstige inbreuk wordt bestraft met één week schorsing 

2. Een tweede ernstige inbreuk wordt bestraft met 2 weken schorsing 

3. Na een derde ernstige inbreuk zal het bestuur zich beraden over een definitieve uitsluiting van het lid. 

 

 

 

Klachten of ideeën kunnen steeds aan de Raad van Bestuur bezorgd worden. 
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Info verzekering 
 

Zoals in de voorstelling verteld, bent u als lid of sympathisant verzekerd via een groepspolis van onze 

federatie Gymfed. Sinds juni 2011 werkt de Gymfed daarvoor samen met Ethias – polisnr 45.262.250. 

 

Wij hebben een verzekering voor lichamelijke ongevallen, geldig voor  

- alle leden en vrijwilligers * 

- alle niet-leden bij sportpromotionele activiteiten 

 

* Sinds 1 juli 2014 is de polis sportongevallen voor leden gewijzigd! 

 

Daarnaast hebben wij ook een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA),  geldig voor: 

- de club 

- de leden van de club 

- de vrijwilligers niet-leden 

- de niet-leden bij sportpromotionele activiteiten 

 

De volledige polis en extra informatie vindt u op de website van de Gymfed  

of kan u opvragen bij ons secretariaat.  

 

Hieronder al wel enkele belangrijke aandachtspunten! 
 

 

1. Wat te doen bij een ongeval 

Stap 1: Aangifteformulier invullen (samen met de lesgever/ouders) 

 Aangifteformulier vind je op de website van de Gymfed, in onze turnzaal of bij het secretariaat 

Stap 2: Aangifteformulier binnen de 5 dagen aan het secretariaat bezorgen 

 Dit formulier moet binnen de 8 werkdagen door de clubsecretaris aan de Gymfed bezorgd worden 

Stap 3: Slachtoffer en clubsecretaris krijgen een bewijs van ontvangst + dossiernummer 

 Vanaf dan regelt Gymfed alles rechtstreeks met het slachtoffer (tot en met schadebetaling) 

Je krijgt van de Gymfed o.a.  formulier voor behandelingskosten en voorgedrukt attest van 

genezing 

 

2. Belang van juiste informatie 

Als club zijn wij graag op de hoogte van de meeste correcte informatie over onze leden. Maar zeker als het 

ooit tot een verzekeringskwestie komt, is het belangrijk dat alles in orde en actueel is. Daarom de volgende 

oproep: 

- Vul de nodige formulieren volledig en duidelijk in, en bezorg deze zo snel mogelijk aan de 

clubsecretaris 

Pas als we alle informatie hebben, kunnen we onze leden ook doorgeven aan de Gymfed, en zijn ze 

verzekerd! 

- Als er iets wijzigt (verhuis, telnr,…), geef dat dan onmiddellijk door aan de lesgevers en/of het 

clubsecretariaat 

- Als je vragen hebt, aarzel dan niet ons onmiddellijk te contacteren. 

- Als er rechtstreeks contact is met de Gymfed, hou ons dan op de hoogte aub, zo vermijden we 

misverstanden en dubbel werk. 
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Wij zijn een ‘VeeZetWee’ 
 

Wat is dat, Vee-Zet-Wee? VZW staat voor ‘Vereniging Zonder Winstoogmerk’. Dat wil zeggen dat winst 

maken voor onze turnkring geen doel is. Ons doel is zoveel mogelijk kinderen, jongeren en volwassenen 

laten bewegen, turnen en/of dansen. 
 

Omdat we een vzw zijn, wordt de Turnkring voor heel wat zaken beschouwd als ‘rechtspersoon’. Hierdoor 

kan de Turnkring dingen doen die een normaal persoon doet: eten en drinken kopen, iets bouwen, een 

rekening bij de bank hebben, enz. . En dat is heel handig, want anders moet er altijd iemand ‘persoonlijk’ 

(op naam) dat soort zaken doen, en dat houdt heel wat risico’s in voor die ene persoon (= persoonlijk 

aansprakelijk en aanspreekbaar voor contracten die voor de turnkring zijn aangegaan bijv.). 
 

Onze vzw gaat al jaren mee 

Onze Turnkring is al sinds 1980 zo’n vzw. Onze interne afspraken rond de vzw staan in onze statuten. Zij 

bepalen o.a. wie de leden zijn, hoe een bestuur verkozen wordt, welke boekhouding we voeren, enz. De 

laatste keer dat we onze statuten gewijzigd hebben en gepubliceerd in het staatsblad, was juni 2011. 

U kan onze statuten bekijken via de website of opvragen bij onze secretaris. 
 

Leden en Leden is twee 

Omdat we zo’n vzw zijn, en een vzw bestaat uit ‘leden’, werken we met 2 soorten leden in onze Turnkring.  

Je hebt enerzijds onze ‘toegetreden leden’, wat alle leden zijn die bij ons komen turnen en dus lidgeld 

betalen (zie ook p.12).  

Daarnaast heb je de ‘effectieve leden’, die lid zijn van onze vzw. Dit zijn alle mensen die in de algemene 

vergadering (AV) van onze vzw zitten (zie verder!). 
 

De vzw-structuur  

Onze vzw bestaat uit een Algemene Vergadering (AV) en een Raad van Bestuur (RvB).  

De Algemene Vergadering is eigenlijk de grootste groep mensen. Onze AV bestaat uit alle lesgevers en 

alle mensen die zich kandidaat stellen om in die AV te zitten (ouders, sympathisanten). Zij komt minstens 

2 keer per jaar samen, één keer in het najaar en één keer in het voorjaar.  

De AV is binnen de vzw-wetgeving de belangrijkste groep. Zij beslissen over de ‘wettelijke’ en 

‘algemene’ zaken. Zo bepalen zij vast wie er allemaal in de vzw zit en verkiezen ze het bestuur. Ze keuren 

ook de boekhouding en begroting goed. Enz. 

Binnen onze kring is de AV ook de groep met wie we de concrete regels en afspraken per seizoen maken: 

het lidgeld, de grote activiteiten, de lessenrooster en lesgeversverdeling, enz.. 

 
 

Ben je als ouder geïnteresseerd en wil je graag mee nadenken en beslissen over de werking 

van onze kring, kom er dan gerust bij! Voor meer info kan je terecht bij het secretariaat! 
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De Raad van Bestuur zijn een aantal mensen uit die AV die maandelijks samenkomen en zich 

bezighouden met de dagdagelijkse zaken van de turnkring. Deze groep is een mix van lesgevers en 

ouders/sympathisanten. Zij zorgen ervoor dat de Turnkring op organisatorisch en zakelijk vlak een goede 

club is en blijft. 

Op dit moment bestaat ons bestuur uit de volgende personen die o.a. bezig zijn met … 

- Kathleen Van Bakel Voorzitster, jeugdsportcoördinator 

- Tim Uten   Secretaris, communicatie 

- Inge Kegels  Ledenbeheer 

- Edda Van Dyck  Penningmeester(es) – bankzaken 

- Kathleen Gijsen  Facebook, ledenbeheer 

- Christel Pauwels  Vertrouwenspersoon 

- Tony Franquet   

- Danny Franquet   

- Joske Wils    

- Saskia De Kesel   

- Heidi Kegels   

- Kristel Brouwers   

- Stephanie Bootsgezel  

- Yana Holsters   

- Ineke Carpentier   
 

 

Ons organogram ziet er sinds april 2016 zo uit: 
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Vrijwilligers zijn goud waard. 
 

Wij zijn een pure vrijwilligersvereniging, waarin iedereen zich belangeloos inzet om onze doelstellingen te bereiken.  

 

Wij kunnen rekenen op heel veel vrijwilligers: lesgevers, bestuursleden, toogverantwoordelijken, organisatoren van 

en helpende handen op activiteiten, de werkgroep ‘gymhal’, enz. 

 

Sinds 2015 volgen we ook een specifiek ‘coachingstraject’ rond ons vrijwilligersbeleid. Wij hopen zo ons aanbod en 

beleid rond onze vrijwilligers nog te verbeteren. 

 

Wij zijn ook nog steeds op zoek naar mama’s/papa’s (of andere familieleden of kennissen) die ons willen helpen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze club gebruikt het recrea-programma van de gymfed: Gymstars .  
Onze lesgevers gebruiken het voor het aanleren van bewegingen en de opvolging van de gymnast. 

U vindt alle informatie op www.gymstars.be of bij onze lesgevers. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

rijwilligers 

oor 

- Toog tijdens lessen 

- Hulp tijdens de les 

- Hulp bij activiteiten 

- Werk achter de schermen 

- … 

http://www.gymstars.be/
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Panathlon Verklaring over ‘Ethiek in de jeugdsport’ 
 

Op 24 september 2004 werd in Gent onderstaande Panathlon Verklaring over ‘Ethiek in 

de Jeugdsport’ voorgelegd en goedgekeurd. Deze Verklaring wordt nu wereldwijd 

uitgedragen door Panathlon International met het verzoek tot ondertekening en concrete 

invulling. 

 

Ook de Gymfed en al zijn aangesloten clubs (ook wij dus) ondertekenen deze verklaring.  

 

We verklaren dat: 

1. We de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met volgehouden inspanning 

en met goede planning zullen nastreven. 
• Op het vlak van training en competitie zullen we op evenwichtige manier vier hoofddoelen nastreven: de ontwikkeling van de motorische 

(technische en tactische) vaardigheid, een gezonde en veilige competitieve stijl, een positief zelfbeeld en goede sociale vaardigheden. Hierbij 

zullen we ons laten leiden door de noden van het kind.  

• We geloven dat de drang om uit te blinken en te winnen en succes en plezier te ervaren, net als mislukking en frustratie, integrerend deel 

uitmaken van de competitiesport. We zullen kinderen de kans geven zich dit eigen te maken en het te intergeren (binnen de structuur, de regels 

en de beperkingen van het spel) in hun prestatie en we zullen hen helpen hun emoties te beheersen. 

• We zullen speciale aandacht schenken aan de leiding en opleiding van kinderen aan de hand van modellen die de ethische en humanistische 

principes in het algemeen en de fair play in de sport in het bijzonder naar waarde schatten. 

• We zullen ervoor zorgen dat kinderen betrokken worden bij het besluitvormingsproces in hun sport. 

2. We onze inspanningen zullen voortzetten om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te bannen. 
Dit heeft te maken met het fundamentele ethische principe van gelijkheid, dat sociale rechtvaardigheid en gelijke verdeling van de 

mogelijkheden vereist. Laatmaturen, gehandicapten en minder getalenteerde kinderen zullen dezelfde kansen krijgen om aan sport te doen en 

zullen dezelfde professionele begeleiding krijgen die ter beschikking staat van vroegmature, valide en meer getalenteerde kinderen zonder 

onderscheid van geslacht, ras of cultuur. 

3. We erkennen en aanvaarden het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er preventieve 

en curatieve maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen. 
• We zullen de psychische en fysieke gezondheid van kinderen maximaal bevorderen door ons in te spannen om bedrog, doping, misbruik en 

uitbuiting tegen te gaan en de kinderen te helpen mogelijke negatieve effecten ervan te overwinnen. 

• We aanvaarden dat het belang van de sociale omgeving van het kind en het motiverende klimaat nog steeds onderschat worden. Daarom 

zullen we een gedragscode ontwikkelen, aanvaarden en toepassen met klaar vastgelegde verantwoordelijkheden voor allen die betrokken zijn 

bij het netwerk rond de jeugdsport: sportorganisaties, sportleiders, ouders, opvoeders, trainers, sportmanagers, sportbesturen, artsen, 

kinesisten, diëtisten, psychologen, topatleten, de kinderen zelf… 

• We raden sterk aan dat ernstig wordt overwogen om organen te creëren op de gepaste niveaus om deze code op te volgen. 

• We steunen systemen ter registratie en accreditatie voor trainers en coaches. 

4. We verwelkomen de steun van sponsors en de media, maar we geloven dat die steun in overeenstemming 

moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport. 
• We verwelkomen sponsoring van organisaties en bedrijven alleen wanneer dit niet botst met het pedagogische proces, de ethische basis van 

de sport en de hoofddoelstellingen van de jeugdsport. 

• We geloven dat het niet alleen de functie van de media is om reactief te zijn, dit betekent een spiegel te zijn van de problemen van onze 

maatschappij, maar ook pro-actief, dit betekent stimulerend, opvoedend en vernieuwend. 

5. Daarom onderschrijven we formeel het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport’.  
Alle kinderen hebben het recht 

• Sport te beoefenen 

• Zich te vermaken en te spelen 

• In een gezonde omgeving te leven 

• Waardig behandeld te worden 

• Getraind en begeleid te worden door competente mensen 

• Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden 

• Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie 

• In veilige omstandigheden aan sport te doen 

• Te rusten 

• De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden 

 

 

 

Concreet werken we binnen onze club aan dit thema via de ‘coole 

gymmanieren’, een pakket met ondersteunend en sensibiliserend 

materiaal van de Gymfed. Meer informatie hierover vind je op de 

website van de Gymfed of bij Kathleen Van Bakel. 
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Een nieuwe zaal?! 
 
 
We zijn volop bezig met de plannen voor een nieuwe Gymhal. 
 
Waarom? Ons zaaltje is zeer oud en wordt te klein! 
 
Waar?  Aan de overkant, nl. op terrein Attenhoven. 
 
Wanneer? Wij hopen tegen seizoen 2018-2019 
 
Wie?  We hebben een werkgroep bestaande uit afgevaardigden van de 3 partners, nl. 

- Turnkring Vrank en Vrij Hoevenen: o.a. Tim Uten, Kathleen VBakel, Cathy Van Houdt, Jeroen Heylen, … 
- Turnkring Edelweiss: o.a. Willy Geerts, Christel De Coster, Patrick Kloeck, … 
- Gemeentebestuur Stabroek: Lief Ipermans, Liesbeth Verhaert 

 
WAT WEL? Een heuse gymhal, met 

- turnzaal met vaste opstelling van toestellen, matten enz 
- een aparte zaal voor dans, aerobics, enz 
- de nodige ‘moderne’ kleedkamers, sanitair, enz. 

Een grote vooruitgang dus voor onze leden en lesgevers 
 
WAT NIET? In de gymhal zullen geen feesten kunnen gegeven worden. 

We zullen voor spaghettiavonden enzo dus moeten uitwijken naar andere locaties, bijv. het 
jeugdcentrum. 
Ook een kantine mag niet van de gemeente, omdat er vlakbij al 2 drankgelegenheden zijn (sporthal 
en basket).  
We proberen wel een wachtruimte te voorzien voor de ouders, liefst met ‘zicht op’ de turn- en 
danszalen. 

 
GEZOCHT! Nu het stilaan wat concreter wordt, zijn we op zoek naar helpende ouders.  

Zowel rond de bouw, het beheer, de communicatie, de financiën, enz. zijn kleine en grote taken te 
vervullen. 

WIL JIJ MEE ONZE GYMHAL REALISEREN?! 

HEB JE EEN TALENT DAT ONS DAARBIJ KAN HELPEN?! 

Geef dan een seintje aan Tim Uten of Kathleen Van Bakel, en zij nemen met jou verder contact op! 

ALVAST BEDANKT! 
 
 
 

 

Onze club doet al enkele jaren mee aan een inzamelingsproject, 
georganiseerd door de firma Recyca.  
De bedoeling is dat we met z’n allen trachten zoveel mogelijk lege 
inktpatronen bij elkaar te brengen. Voor elke onbeschadigde 
originele cartridge krijgt onze club een vergoeding.  
De verzamelbak staat in de gang – alvast bedankt voor jouw 
inktpatroon! 
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Jaarkalender 2016-2017 
 

Naast de wekelijkse lessen, zijn er nog een aantal activiteiten doorheen ons 

werkingsjaar, waar meestal u en uw familie, vrienden en kennissen van harte 

welkom zijn. Meer info daarover ontvang je via onze nieuwsbrief en op de 

prikborden in onze zaal/kantine. 
 

 

ONTHAALWEKEN 
+ MAAND VAN DE SPORTCLUB 

Van 1 tot en met 14 september 
! enkel bij afdelingen tot 14 jaar 

Spaghettiavond Zaterdag 15 oktober 2016 

Herfstvakantie = geen les* 31/10 tot en met 6/11/2016 

Uitstap Gymgala Zaterdag 10 december 2016 

Kerstfeest Zaterdag 17 december 2016 

Kerstvakantie = geen les* 24/12/2016 tot en met 8/1/2017 

Quiz Zaterdag 14 januari 2017 

Karnavalbal Zaterdag 18 februari 2017 

Krokusvakantie = geen les* 27/2 tot en met 5/3/2017 

Verkoop paasfiguurtjes 6 tot 31 maart 2017 

Sponsorspringen xxx maart 2017 

Paasvakantie = geen les* 3 tot en met 17 april 2017 

Einde-seizoens-feestje (BBQ) Zaterdag 24 juni 2017 

Zomervakantie 1/7 tem 31/8/2017 

 

Ook op de volgende feestdagen is er geen les: 

11/11/2016, 24+25/12/2016, 17/4/2017, 1/5/2017, 25+26/5/2017, 5/6/2017 
 
* Zoals u kan zien begint een schoolvakantie op maandag, het weekend ervoor is het dus nog les. 
 
 

! Uitzonderingen per groep kunnen steeds, maar worden tijdig gecommuniceerd via leden, briefjes, website … 


