TURNREGLEMENT van Turnclub De Kangoeroetjes Beernem
1. Inschrijving:
▪ De inschrijving van een lid is persoonlijk en niet overdraagbaar.
Bij wijziging van gegevens, gelieve dit steeds door te geven aan een bestuurslid of train(st)er.
▪ De inschrijving is enkel geldig na betaling van het lidgeld. In het inschrijvingsgeld zijn alle
desbetreffende lessen inbegrepen tot einde seizoen, alsook de ongevallenverzekering.
▪ Lidgeld is enkel mogelijk per groep en kan niet verminderd worden als het lid slechts 1 keer per
week kan komen turnen.
2. Lessen:
▪ Het bestuur en lesgevers van turnclub de kangoeroetjes vzw doen al het nodige om alle lessen
in de beste condities te laten verlopen. Door betaling van het lidgeld verklaren de ouders van
het lid of het lid zelf, zich akkoord met de clubwerking en dit huishoudreglement.
▪ Om verschillende redenen is het mogelijk dat er een wijziging van train(st)er is.
▪ Gymnasten van de turnclub de kangoeroetjes worden in groepen verdeeld volgens leeftijd.
▪ Gymnasten worden tijdig in de les verwacht met de gepaste kledij aan.
▪ Kledij, voorkomen en allerlei:
o Er wordt geturnd in gepaste turnkledij: turnmaillot / broek en t-shirt
Er wordt niet geturnd in rokjes, kleedjes, jeansbroek,…
o Er wordt geturnd op blote voeten of met turnpantoffels
o Lang haar wordt steeds samengebonden!
o Juwelen, horloges en andere accessoires worden niet toegestaan tijdens de lessen
o Kauwgom of andere worden niet toegelaten gedurende de lessen
o Drankfles met water toegelaten aan de zijkant van de zaal vanaf de groep gympies
o Voor de start van de les wordt verwacht om een toiletbezoek te doen
3. Verantwoordelijkheid:
▪ Turnclub de kangoeroetjes vzw kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verloren
voorwerpen en/of diefstal en beschadiging aan kledij, fietsen, gsm en andere voorwerpen
die de gymnast meebrengt. Laat waardevolle voorwerpen dus thuis.
▪ Gymnasten worden door de ouder(s) of een daartoe gemachtigde persoon begeleid tot
binnen en tijdig afgehaald ten laatste 5 min na het einde van de turnles aan de sporthal.
▪ Gymnasten mogen enkel de turnles vroeger verlaten na toestemming van de train(st)er.
▪ De train(st)ers hebben het recht elke leerling die de lessen stoort door onaanvaardbaar
gedrag, hierop aan te spreken en indien nodig de toegang tot de lessen te ontzeggen.
▪ U gaat akkoord dat er foto’s of filmpjes van tijdens de lessen, activiteiten en evenementen
online mogen geplaatst worden.

CLUB IN DETAIL:
De turnclub heeft eigen clubkledij:
▪

▪

▪

Jongste groepen tem springers: kledij graag dragen tijdens de lessen, verplicht bij evenement:
o blauwe maillot met kangoeroe: 48,00€
o witte t-shirt met kangoeroe: 10,00€
Salto’s: zwarte legging of short met wit t-shirt:
o Korte broek jongens: 7,00€
o Legging tussen 17,00 en 25,00€
Tumbling en keurgroep, verplicht te dragen tijdens lessen, evenementen en wedstrijden:
o clubmaillot: 80,00€
o rode sweater met kangoeroe: 40,00€
We wensen iedereen een leuk en sportief turnjaar toe bij onze turnclub!
Het bestuur en turnteam van TURNCLUB DE KANGOEROETJES vzw
Turnclub de kangoeroetjes vzw, tiengemeten 40, 8730 Beernem
www.kangoeroetjes.be – info@kangoeroetjes.be
0499/302825 - BE 0460.437.818

