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Afspraken voor een vlotte samenwerking 

Indien u niet wenst dat er foto’s van uw kind op onze website of facebookpagina geplaatst worden, 
geef ons een seintje via mail aan gymteamvzw@gmail.com. Wij houden hier vervolgens rekening 
mee. 

Om het turnseizoen en onze lessen vlot te laten verlopen, maken we graag volgende afspraken: 

ü We wensen stipt met onze lessen te starten. Daarom verwachten we jou 10 minuten 
voor aanvang van de les zodat je je rustig kan omkleden in de kleedkamers. 

ü Draag steeds gepaste turnkledij. Dat is een Gymteam-t-shirt en jogging/short of 
clubmaillot. Er mag met turnpantoffels of op blote voeten geturnd worden, niet op 
sokken. Armbanden, kettingen en (oor)ringen doe je uit voor de les begint. Bind je 
haar ook altijd samen. 

ü Respecteer het turnmateriaal en de zaal waar we in turnen. 
ü Vraag altijd toestemming aan één van onze lesgevers voor je de zaal verlaat (bv. om 

naar het toilet te gaan). 
ü Roken en eten in de zaal is verboden. Het is wel toegelaten om water te drinken. 
ü Gymteam vzw is niet verantwoordelijk voor eventuele diefstal of beschadiging van 

persoonlijke spullen. Laat waardevolle voorwerpen dus thuis of neem je 
GSM/portefeuille mee in de turnzaal. Kijk voor je de zaal verlaat altijd goed na of je 
niets vergeten bent. 

ü Toeschouwers: het is niet de bedoeling dat de ouders in de sporthal blijven tijdens 
de les.  Als ouders wensen te wachten, kan dat boven in de cafetaria. 

ü Het lidgeld dient betaald te worden uiterlijk 7 dagen na inschrijving.  De 
betalingsdatum geldt als definitieve inschijvingsdatum. 

ü Betaalde lidgelden worden niet terugbetaald. 
ü Voor de wedstrijdgroepen dient het afspraakformulier specifiek voor deze groepen 

eveneens ondertekend te worden (zie 2e bladzijde van dit document). 
ü Kinderen mogen de les niet verlaten op eigen initiatief zonder toestemming van de 

ouders.  Minderjarigen die de les vroegtijdig verlaten, dienen afgehaald te worden 
of dienen hiervoor een schriftelijke goedkeuring te krijgen van de ouders. Op de site 
vindt u een briefje dat gebruikt kan worden om deze goedkeuring te geven. 
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Afspraken specifiek voor wedstrijdgroepen 

 

Hierbij nog enkele bijkomende afspraken voor onze wedstrijdgroepen. Dit is nodig om goed 
voorbereid én gemotiveerd aan de start van de wedstrijden te komen! 

 

ü Je bent verplicht aanwezig op alle trainingen.  Je mist maximum 2 trainingen per maand 
tenzij je ziek of geblesseerd bent. 
Uitzondering: tijdens examens zijn weekdagen niet verplicht, vrijdagen en zaterdagen wel. 

ü Als je niet aanwezig kan zijn op de training, verwittig je altijd via mail aan 
gymteamvzw@gmail.com 

ü Je draagt altijd een maillot (eventueel met short of joggingbroek) en brengt ook altijd een t-
shirt mee. Als geholpen moet worden met een bepaalde turnoefening, vragen we op een T-
shirt overaan te trekken, omdat dit meer grip geeft bij het helpen. 

ü Je neemt verplicht deel aan alle wedstrijden, tenzij je een doktersattest voorlegt. De data 
worden steeds meegedeeld van zodra beschikbaar. Het exacte tijdstip (voor- of namiddag) 
weten we steeds pas een tweetal weken vooraf. De volledige wedstrijddag dient dus 
vrijgehouden te worden. 
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