Huishoudelijk reglement
De Gympies Keerbergen vzw
1. Lidmaatschap ‐ Zorg ervoor dat je ingeschreven bent, want niet ingeschreven = niet verzekerd.
Voor alle groepen is het aantal deelnemers beperkt in functie van de zaalbezetting en het aantal
lesgevers. Het bestuur behoudt zich het recht voor om leden te weigeren, indien de
maximumcapaciteit bereikt is.
Het bestuur kan niet uitsluiten dat lesgevers in de loop van het seizoen tijdelijk of blijvend vervangen
worden. De vervanging van lesgevers kan geen aanleiding geven tot terugbetaling van lidgeld.
Lidgeld kan enkel worden terugbetaald als het lid niet meer kan deelnemen aan de lessen om
medische reden (ziekte of ongeval), en dit vanaf een afwezigheid van minstens 3 volledige maanden
en op voorlegging van een doktersattest.
2. Kom enkel turnen op het uur waarvoor je ingeschreven bent.
3. Ophalen van kinderen – Kinderen moeten op tijd afgehaald worden. De lesgevers geven
aansluitend les, waardoor zij geen oogje in het zeil kunnen houden na de les.
4. Tijdens de les vragen we dat ouders, broers, zussen de turnzaal verlaten, zodat de lesgevers in alle
rust kunnen werken.
5. Kom regelmatig – de enige manier om vooruitgang te boeken. Voor de voorbereiding van de
turnshow en brevettendagen is regelmatige aanwezigheid onontbeerlijk.
6. Wees op tijd – d.w.z. 5 minuten vóór aanvang van de les.
7. Turnkledij ‐ Dit bestaat uit een turnpakje of short met T‐shirt. De club verkoopt turnpakjes, shorts
en topjes, maar de aanschaf daarvan is vrijblijvend. Breng geen juwelen of waardevolle voorwerpen
mee.
8. Geen schoenen in de zaal ‐ In de sporthal zijn enkel turnpantoffels of sportschoenen zonder
zwarte zolen toegestaan. In de turnzaal wordt blootsvoets geturnd.
9. Geen drank, kauwgom of eten in de zaal ‐ enkel flesjes water zijn toegelaten.
10. Materiaal ‐ Behandel het materiaal met respect en mors niet onnodig met krijt.
11. Afval ‐ Laat na de les geen afval achter in de zaal. Werp lege flesjes in de vuilnisbak en hou de
kastjes proper.
12. Verloren voorwerpen – Laat geen kleren rondslingeren. Verloren voorwerpen worden verzameld
in de zaal en na 1 maand aan Spullenhulp gegeven.
13. Tijdens de lessen en nevenactiviteiten kunnen er foto’s gemaakt worden door de trainers of
huisfotograaf. Met je inschrijving verklaar je je akkoord dat dit beeldmateriaal kan worden gebruikt
om de activiteiten van de club te promoten (drukwerken, website, sociale netwerksites).

