Gymgroep Herent vzw – nieuwsbrief september 2017
Beste turnvrienden,
Bij het begin van het nieuwe sportjaar willen we jullie graag welkom heten bij Gymgroep Herent. Met deze
nieuwsbrief willen we enkele nuttige inlichtingen doorgeven in verband met onze werking.
In de infobrochure en op de websites www.gymgroepherent.be en www.gymgroepas.be staan al onze
sportmogelijkheden. Tijdens de maand september mag iedereen vrijblijvend komen oefenen.

1. Lidgeld en inschrijving
Met het lidgeld betalen wij o.a. bondsbijdragen, administratie, huur zalen, aankopen en herstellen van
materiaal. Het dient ook om een verplichte verzekering af te sluiten bij de federatie. Diegenen die hun lidgeld
tijdig betalen, krijgen het tijdschrift “Gymtalk” van de GymFederatie Vlaanderen gratis toegestuurd.
Het lidgeld voor het sportjaar 2017-2018 bedraagt:
1 u turnen : 100 euro
1,5 u turnen: 125 euro
2 u turnen (airtrack): 145 euro
3 u turnen (cfr. van 15u–18u in Veltem): 175 euro
Sport 50+ : 60 euro
Het eerste en tweede lid van het gezin betalen de volledige prijs. Vanaf het derde gezinslid is er een korting
van 15 euro. Voor de combinatie van meerdere activiteiten, kan je informatie vragen aan de lesgever.
Inschrijving en betaling dienen gelijktijdig te gebeuren. Dit kan tijdens de les bij een afgevaardigde van het
secretariaat, en wel op volgende dagen:
Herent: zaal De Kraal, Rijweg 44: op 16 en 23 september en 7 oktober, tussen 10u45 en 11u15;
Veltem: IVD sporthal, Overstraat 21: op 23 en 30 september en 7 oktober, tussen 14u45 en 15u15.
Breng hiervoor een ingevuld inschrijvingsformulier mee, samen met het gepaste lidgeld.
Wie ten laatste op 7 oktober in orde is met de betaling krijgt een gratis T-shirt van de Gymgroep.

2. Speciale Activiteiten
Sinterklaasfeest: zaterdagnamiddag 2 december 2017 in de Ivo Van Damme sporthal te Veltem
Turnshow: zaterdag 10 maart 2018 in de Ivo Van Damme sporthal te Veltem

3. Geen les tijdens de vakantie en op feestdagen
Tijdens de schoolvakanties is er geen les in Herent en Veltem, met name: 30/10/2017 tem 5/11/2017
(herfstvakantie); 25/12/2017 tem 7/1/2018 (Kerstvakantie); 12/2/2018 tem 18/2/2018 (krokusvakantie);
2/4/2018 tem 15/4/2018 (Paasvakantie).

4. Geen les in Herent
Op 02/12/2017 (sinterklaasfeest in de namiddag te Veltem) is er geen les in de voormiddag in Herent.

5. Geen les in Ivo Van Damme sporthal in Veltem
Op volgende data is de Ivo Van Damme sporthal bezet door andere activiteiten: zaterdag 21/04/2018, zaterdag
12/5/2018.
Belangrijk! Op de hierboven genoemde data voorzien wij, indien mogelijk, vervanglessen. U wordt hiervan
op de hoogte gehouden via mail en via de kalender op onze website (www.gymgroepherent.be). Geef dus bij
de inschrijving zeker een juist emailadres door!

6. Verzekering - Wat te doen bij een ongeval?
Bij een ongeval breng je de lesgever of het secretariaat onmiddellijk op de hoogte. De aangifte aan de
verzekering gebeurt online door een afgevaardigde van de club. Hierna wordt door de Gymnastiekfederatie
aan het slachtoffer een persoonlijk dossiernummer meegedeeld, per post of per mail. Bij een eventueel
doktersbezoek, meld je dat het om een sportongeval gaat en vraag je een standaard medisch attest. Dit attest
bezorg je zo snel mogelijk aan de lesgever of aan het secretariaat (Anskje Wittebrood, Binnenhof 16, 3020
Veltem, 016/48.98.52), zodat het aan de aangifte kan toegevoegd worden. De verdere afhandeling verloopt
rechtstreeks tussen slachtoffer en Gymnastiekfederatie Vlaanderen.

7. Kledij
Tijdens het turnen wordt er gemakkelijke, sportieve kledij gedragen. Lange haren worden samengebonden.
Turnen kan blootsvoets of met lichte turnpantoffels. Voor omni-sport worden best stevige sportschoenen
gedragen. In de IVD sporthal mag enkel kleurvast en proper schoeisel gedragen worden. Schoenen die ook
buiten gedragen worden, zijn niet toegelaten in de sporthal. Wie ten laatste op 7 oktober in orde is met de
betaling van het lidgeld, krijgt een gratis “Gymgroep T-shirt”.

8. Tussenkomst Ziekenfondsen
De ziekenfondsen ondersteunen hun leden die aan sport doen. Iedereen kan van haar ziekenfonds zo een deel
van het betaalde lidgeld terugkrijgen. Hiervoor voorziet de GymnastiekFederatie standaardformulieren met
alle nodige gegevens. Dit formulier zal aan de leden bezorgd worden na de herfstvakantie. Er dienen dus door
de leden geen voorgedrukte formulieren aan ons bezorgd te worden.

9. Nog enkele afspraken
- Iedereen helpt op het einde van de les om de sportzaal op te ruimen.
Hulp van de ouders is ook welkom. Vele handen maken een groot werk lichter.
- Er wordt niet gespeeld in de sportzaal en kleedkamers vóór, tijdens of na de les.
- Wij nemen geen verantwoordelijkheid wanneer kinderen niet tijdig afgehaald worden na de les.

10. Website en Facebook
Neem regelmatig een kijkje op onze website www.gymgroepherent.be. Daar vind je algemene informatie,
maar ook de meest recente berichten, nieuwsbrieven, foto’s van activiteiten en een kalender met vermelding
van belangrijke data.
Volg ons ook zeker op Facebook: Gymgroep Herent vzw
Op die manier blijft u op de hoogte van het reilen en zeilen van onze gymgroep en kan u ook leuke filmpjes en
foto's terugvinden uit onze lessen.

