GYMAANBOD 2022 - 2023
START TURNSEIZOEN
COMPETITIE : 5 SEPTEMBER
KLEUTERS :

2022

10 SEPTEMBER 2022 -

RECREA 12 SEPTEMBER

HOE INSCHRIJVEN?
Bekijk op de volgende pagina’s ons gymaanbod
□ Vul jouw inschrijvingsformulier online in via de link op de site.
het inschrijvingsformulier ook voor de nieuwe leden !
□ Breng een blad van je ziekenfonds mee voor tegemoetkoming mutualiteit
□ Breng jouw kids-ID of identiteitskaart mee
□ Contant gepast geld
=> niet betaald = niet verzekerd = niet ingeschreven
WAT IS IN HET LIDGELD INBEGREPEN?
□ ALLE TRAININGEN GAAN DOOR IN DE ANNEX SPORTHAL
□ Gediplomeerde VTS & BlOSO trainers => hulptrainer, helpende
handjes volgen cursussen en kaderdagen en examen tot aspirant
/ instructeur/ begeleider /jury en Bloso of/en VTS
□ HUUR ANNEX + Gebruik van materieel Gympie en gemeentelijke sport
Moorslede
□ Verzekering bij de Gymfederatie Vlaanderen
□ Alle administratie m.b.t. organisatie van de clubactiviteiten

GEBOORTEJAAR

° 2019 -- ° 2018

° 2017 -- ° 2016

° 2015 -- ° 2014

° 2013 – ° 2011

GROEP

DAG

UUR

Peuters vanaf 2.5 jaar

Woensdag

13.30 -14.30 u

Kleuters – Kidie’s 1ste & 2de

Zaterdag

08.45-09.45 u

Recreatie Mini M/J

Woensdag

14.30 -16.00 u

3de kleuter-1ste leerjaar

Zaterdag

13.00 - 14.30 u

Recrea Midi M/J Gymstars

Maandag

17.30 -19.00 u

2e - 3e Leerjaar

Donderdag

17.00 - 18.30 u

Recrea Maxi M/J Gymstars Dinsdag
Vrijdag
4de - 5de - 6de leerjaar

Multiskilzz

Trampoline

1ste – 2de – 3de kleuter

Met 10 beurtenkaart

17.30 -19.00 u
17.00 - 18.30 u

Vrijdag

15.30-16.30 u

Zondag

09.30 - 10.30 u

Vanaf 2e Leerjaar
Voor de @RecreaGym is er geen training op dezelfde data als opgegeven onder competitie
De opgegeven uren kunnen nog aangepast worden in functie van het aantal inschrijvingen.
Meer info volgt op de website.

GEBOORTEJAAR

GROEP

DAG

UUR

Na Selectie
3 verplichte
trainingen

Competitie MINI

Woensdag

14.30 u – 16.00 u

3de kleuter

Vrijdag

17.00 u – 18.30 u

GYMTOPIA

1ste leerjaar

Zondag

10.30 u - 12.00 u

Maandag

17.30 u – 19.00 u

Na Selectie
3 verplichte
trainingen

Competitie MINI

Woensdag

14.30 u – 16.00 u

Vrijdag

17.00 u – 18.30 u

Zondag

10.30 u - 12.00 u

Competitie MIDI

Maandag

17.30 u -- 19.00 u

3de leerjaar

Dinsdag

19.00 u -- 20.30 u

de

2 leerjaar
GYMTOPIA

3 verplichte
trainingen

de

4 Leerjaar
de

Vrijdag

17.00 u -- 18.30 u

6de Leerjaar

Zaterdag

08.45 u --10.15 u

Maandag

19.00 u -- 20.30 u

Dinsdag

19.00 u -- 20.30 u

Competitie MAXI

Woensdag
+ middelbaar

2 verplichte
trainingen

16.00 u -- 18.00 u Tumbling

5 leerjaar

3 verplichte
trainingen

2 verplichte
trainingen

Woensdag

18.00 u -- 20.00 u Tumbling

Vrijdag

18.30 u -- 20.00 u

Zaterdag

10.15 u -- 12.15 u

Tumbling

Dinsdag

19.00 u -- 20.30 u

recrea middelbaar

Woensdag

18.00 u -- 20.00 u

Toestelturen

Maandag

19.00 u -- 20.30 u

recrea middelbaar

Vrijdag

18.30 u -- 20.00 u

woensdag enkel
aanvullend op
dinsdag

De trainingsuren kunnen nog aangepast worden in functie van het aantal gymnasten per groep.
Afhankelijk van het niveau van de gymnast kan dochter of zoon ook bij een groep hoger of lager ingedeeld
worden.

●

KLEDIJ
○ club T-shirt (verplicht) te kopen aan €12 (voorzien van naam €14)
○ club turnpak (niet verplicht)
■ bij het dragen van een ander turnpak -> altijd t-shirt bovenop
○ competitie turnpak (verplicht op wedstrijd)
■ enkel voor de competitie gymnasten
○

Clubkledij kan gepast worden tijdens de inschrijvingen

●

Informatie tijdens het jaar
○ op Facebook : pagina “Turnclub Gympie Moorslede VZW” -> niet vergeten “vind ik leuk” !!
○ op Instagram : turnclub_gympie_moorslede
○ op de website : www.gympiemoorslede.org

●

Ongevallen
○ indien gekwetst of vermoeden van altijd verwittigen binnen de 24 uur !!
■ de club
■ formulieren te vinden op de site bij links
■ attest geneesheer niet vergeten !!
○ laattijdige aangifte = geen tussenkomst !

●

Trainingen
○ indien je om één of andere reden niet kan aanwezig zijn, gelieve dan de trainers / club te
verwittigen !

●

Proeflessen voor nieuwe leden
○ Nieuwe leden vanaf 3de kleuter kunnen op 6 september tussen 18 en 19u15 eens komen
“proeven” van de gymsport.
○ Nieuwe kleuters zijn welkom op 1 van onderstaande tijdstippen :
■ 10 september tussen 08u45 en 09u45
■ 14 september tussen 13u30 en 14u30
○ Vergeet zeker niet vooraf het online inschrijvingsformulier te vinden op site in te vullen.
○ Sportieve kledij is hiervoor voldoende.
○ Na de les is het mogelijk om dochter of zoon in te schrijven of om meer info te bekomen.
○

6 september is de enige dag waarop een proefles doorgaat voor de niet kleuters !
Uitzonderlijk kan op 6 september van 19 uur eens een kijkje genomen worden.

●

In- / uitgang turnhal
○ Gymnasten worden 5 minuten voor de training start opgewacht aan de hoofdingang van de
sporthal (kant bibliotheek)
■ Laat uw kind niet achter aan de sporthal indien er (nog) geen trainer aanwezig is !
■ toegang tot de turnhal enkel voor gymnasten !
○ Na de training verlaten de gymnasten de turnhal waar ouders de kinderen ophalen
■ Ouders enz worden niet toegelaten tijdens de trainingen !

STAGE TUMBLING

2022

26 - 31 december

2023

19 februari

ONTBIJT

2022/2023

---------------

APPEL EN PEER VERKOOP

2023

3 juni

OPEN TRAINING

2023

BEGIN JUNI

EINDE TURNSEIZOEN RECREA

2023

EIND JUNI

EINDE SEIZOEN COMPETITIE

COMPETITIE GYMNASTEN (vanaf 3de)

Er is geen training voorzien op onderstaande data :
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vormingsweekend voor trainers en bestuur : 22 en 23 oktober 2022
Herfstvakantie: van maandag 31 okt tot en met zondag 6 november 2022
Wapenstilstand: 11 november 2022
Kerstvakantie: van vrijdag 26 december 2022 tot en met zondag 8 januari 2023
Krokusvakantie: van maandag 20 februari tot en met zondag 26 februari 2023
Paasvakantie: van maandag 3 april tot en met zondag 16 april 2023
Paasmaandag 10 april 2023
Dag van de Arbeid : zondag 1 mei 2023
Hemelvaart : 18 mei tot en met zondag 21 mei
( kan aangepast worden wegens open trainingsdag )

CLUBADRES — VOORZITTER
DEJONGHE HILDE
GENTSESTRAAT 36, 8890 MOORSLEDE
HILDE_36BIS@HOTMAIL.COM
0497 / 25 87 65
BESTUUR
KATHY LUST
FOTO.KATHY@TELENET.BE
0478 / 36 29 22

