Huishoudreglement
Iedere gymnast, trainer en bestuurslid wordt geacht om dit reglement te kennen en dit te
respecteren!
1. Lidgelden
 Het INSCHRIJVINGSFORMULIER ontvangt U bij de eerste training van uw kind
(2x proefles). Zorg ervoor dat het inschrijvingsformulier correct en in
DRUKLETTERS is ingevuld.
Geef het formulier volledig af (niet in twee geknipt) en zorg dat het ondertekend is
door het gezinshoofd en het lid (indien meerderjarig)!
Bij ondertekening van het inschrijvingsformulier verklaart U zich akkoord dat uw kind
deelneemt aan het Turngala.
 Ook de trainers, werkgroep- en bestuursleden geven een ingevuld
inschrijvingsformulier af.
 Opgelet: GEEN LIDGELD = GEEN VERZEKERING
 Voor het 3de aangesloten lid van hetzelfde gezin wordt een korting van € 10
toegekend.
 CONTANTE betaling – GEEN overschrijvingen

2. Toegankelijkheid
 De trainingsruimte is enkel toegankelijk voor gymnasten en hun trainers.
De ouders zijn in de zaal niet toegelaten, zij kunnen plaats nemen in de daarvoor
voorziene ruimte in de hal.
 Te laatkomers worden enkel toegelaten mits toestemming van hun trainer(s).

3. Trainers
 In de turnruimte moeten de trainers steeds aangepaste sportkledij dragen. Draag steeds
de T-shirt van de club. Zo ben je duidelijk herkenbaar als trainer voor iedereen.
 In de turnhal mogen geen sportschoenen gedragen worden of ze moeten alleen
gebruikt worden voor het betreden van de turnhal.
 Bij afwezigheid moeten ze zelf voor vervanging zorgen
 Zij moeten 10 min op voorhand in de zaal aanwezig zijn
Zij moeten het reglement goed kennen.
 Verzorg de trainingen zo goed mogelijk. Maak zo veel mogelijk gebruik van het
aanwezige materiaal en toestellen om jouw les zo creatief en vol variatie op te
bouwen.
 Plaats op het einde van de les alle gebruikte materialen terug op de aangeduide plaats.
 Verdeel nauwlettend alle post die voorzien is voor jou groep.
 Treed respectvol en loyaal op ten opzichte van de club en haar leden.
 Steeds aanwezig zijn op de trainersvergaderingen. Indien dit niet mogelijk is verwittig
je tijdig.



Neem actief deel aan de activiteiten die de club organiseert. Dit is niet alleen de taak
van de bestuursleden.

4. Leden
 De gymnasten moeten gepaste kledij dragen ofwel een turnpakje ofwel een t-shirt en
een broekje.
 De gymnasten betreden de trainingshal met pantoffels, op propere kousen of
blootvoets.
 Steeds op tijd aanwezig zijn.
 De club gaat ervan uit dat, zonder tegenbericht, foto’s en groepsfoto’s die in de club
gemaakt zijn op allerlei evenementen mogen tentoongesteld worden, of gepubliceerd
worden op de website, facebook, ’t Boekske,…Deze foto’s worden alleen binnen de
club gebruikt.
5. Juwelen
 Om veiligheidsredenen en om beschadigingen van het turnmateriaal te vermijden
worden het dragen van juwelen en uurwerken verboden in de trainingshal.
6. Materiaal
 Plaats gebruikte materialen steeds terug op de aangeduide plaatsen in de turnzaal
 Gebruik magnesium steeds boven de magnesiumbak. Deze bakken mogen niet
verplaatst worden.
Na de training wordt het magnesium rond de bakken en de toestellen opgeruimd.
7. Orde, netheid en hygiëne
 Sportzakken en persoonlijke, waardevolle voorwerpen kunnen gedurende de training
in de daartoe voorziene bergvakken in de trainingshal gedeponeerd worden. (De Witte
Molen)
 Eten en drinken zijn niet toegelaten in de trainingsruimte, enkel een flesje water is
toegelaten
 Gooi papier en ander afval in de voorziene vuilnisbakken
Het niet naleven van deze punten zal onmiddellijke verwijdering uit de zaal tot gevolg
hebben.
We hopen dat alle gymnasten en trainers zich strikt zullen houden aan dit reglement. Het geeft
aan ieder een vorm van discipline en aan onze club een positieve uitstraling.
Het Bestuur

