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Turnkring  Vrank en Vrij Hoevenen vzw 
 
Turnzaal :   Kerkstraat 106 – 2940 Hoevenen 

Secretariaat : Uten-Kegels – Berkenlaan 147 – 2940 Hoevenen 
Inge 0477/687.999 – Tim 0497/541.924  

E-mail : info@vrankenvrijhoevenen.be  
Website :  www.vrankenvrijhoevenen.be  

 

 

ALGEMENE RICHTLIJNEN 2018-2019 
 

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 maandag 1 mei 2018. 
 

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) (en vermijd zo uitsluiting – zie verder) 

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. Je komt sporten, en dat doe je in sportieve kledij waarin je vlot en soepel kan bewegen. 

5.2. 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.) 

Naargelang de afdeling kan bijkomende kledij worden gevraagd (wordt apart gecommuniceerd). 

Bijvoorbeeld een maillot voor specialisatiegroepen, of een zwart shortje bij de kleuters 

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 en dergelijke moeten uitgedaan worden.  

! (Festival)bandjes mogen bedekt worden met een polszweetbandje. 

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 2018 

• 95 euro voor wie inschrijft en betaalt tussen 1/7 en 31/12/2018 

• 60 euro voor wie inschrijft en betaalt tussen 1/1 en 30/3/2019 

• 40 euro voor wie inschrijft en betaalt tussen 1/4 en 30/6/2019 

• 40 euro voor alleen de maanden juli en augustus (indien er zomerlessen zijn). 

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 1/7/2018 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. 
 

 

OPGELET! 

Leden die 4 weken afwezig zijn zonder enige info, zullen door ons gecontacteerd worden. 

Leden die 8 weken afwezig zijn zonder enige info, kunnen uitgesloten worden. Zo creëren we 

plaats voor de geïnteresseerden die ook willen komen sporten en op de wachtlijsten staan. 
 


