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Tweemaandelijkse nieuwsbrief met weetjes over de club

Welkom bij Gymclub Waarschoot!
Het bestuur en de trainers wensen jullie van harte welkom!
Een nieuw turnseizoen. Wat fijn om jullie (terug) te mogen verwelkomen in onze
gymclub. Het bestuur en de trainers hebben alvast zin om er een spetterend jaar van
te maken! Een nieuw turnseizoen betekent ook tijd voor wat vernieuwing. Dit jaar
starten we met een tweemaandelijks nieuwsbrief waarmee we iedereen op de
hoogte houden van de nieuwtjes binnen de club. Op zaterdag 18 april 2020
organiseren we een familiedag (lees pag. 4). Meer info volgt in een latere
nieuwsbrief! In deze eerste nieuwsbrief informeren we jullie vooral over alle
praktische informatie over het turnseizoen 2019 - 2020. Veel leesplezier!

WAAR?
Alle lessen gaan door in de
sporthal te 9950 Lievegem,
Kleine weg 3

Seizoen 2019 - 2020

Volg ons op
Facebook en
Instagram

🍪

VRAGEN?

Facebook:

EERSTVOLGENDE
ACTIVITEIT:

gymclubwaarschoot@
hotmail.com

Gymclub Waarschoot

KOEKENVERKOOP
Zaterdag 26 oktober 2019

0494 67 65 07
(Lien D’hont)
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Instagram:

@gymclubwaarschoot
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Voorstelling bestuur
Gymclub Waarschoot

Belangrijke data’s
semester 1

Om de goede werking van onze gymclub
te garanderen, kunnen we rekenen op
onze trainers en onze bestuursleden.
Bij vragen kan u dan ook steeds bij hen terecht.
Wie voor welk luik verantwoordelijk is binnen de
club geven we graag hieronder even mee.

DATUM

PLANNING

ZA 19 oktober 2019
ZO 20 oktober 2019

GEEN TRAINING
Bijscholingsweekend trainers

ZA 26 oktober 2019

KOEKENVERKOOP
Van 9u30 - 12u30
Enkel training voor kleuters en
initiatie 1

VR 1 november 2019
ZA 2 november 2019

GEEN TRAINING
Allerheiligen en Allerzielen

Voorzitter

Lien D’hont

Secretaris

Sara De Smet

MA 11 november 2019

GEEN TRAINING
Wapenstilstand

Penningmeester

Hilde De Block

ZA 16 november 2019

Ledenadministratie

Carmen Dobbelaere

GEEN TRAINING
Badmintontoernooi

Boekhouding en
fiscaliteit

Dirk De Muynck

WO 27 november 2019

Kwaliteitscoördinator en
EHBO

Kim Geyssens

MOEV Gymnastiekland
Geen training voor aspi+,
Tumbling A/B en Tumbling C2,
aspiranten 1 en 2 nemen deel
aan gymnastiekland

ZA 30 november 2019

ZWARTE PIETENFEEST
(voor de kleuters)

Contactpersoon
integriteit (API)

Martine Corveleyn

DI 24 december 2019

GEEN TRAINING
Kerstavond

Ombudsvrouw

Ann Derudder

WO 25 december 2019

Publiciteit en
trainersadministratie

Charlotte Vermeire

GEEN TRAINING
Kerstdag

DI 31 december 2019

GEEN TRAINING
Oudejaarsavond

Sponsoring en logistiek

Thibo Ryckaert

Verzorging optredens

Lisa Staelens

WO 1 januari 2020
DO 2 januari 2020

GEEN TRAINING
Nieuwjaar + 2de Nieuwjaarsdag

Webmaster

Tessa Van de Veire

Trainingen in de vakantie: zie folder, site en onze
Facebookpagina.

Trooper mee via trooper.be/
gymclubwaarschoot

GYMCLUB WAARSCHOOT PLEZANTSTE
VERENIGING VAN LIEVEGEM!
Gymclub Waarschoot werd door Het Nieuwsblad
en jullie stem bekroond tot plezantste vereniging
van de gemeente Lievegem. 🤩 Bedankt voor
jullie stem! 🤗
Seizoen 2019 - 2020
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INSCHRIJVINGEN
Inschrijven kan online,
betalen kan nadien per
overschrijving of cash
in de sporthal.
(en dit voor een volledig of
half jaar.)

SEPTEMBER - OKTOBER 2019

Nieuw sinds dit seizoen:
Inschrijven kan vanaf nu online via
www.gymclubwaarschoot.be
U vult daar de gevraagde gegevens in van de gymnast.* Nadien
kan u het bedrag overschrijven op de rekening van onze club:
BE23 7374 3031 6291.
De gymnast is pas definitief ingeschreven na betaling van het
lid- en lesgeld.
*Deze gegevens zijn nodig om officieel in te schrijven bij de Gymfed. Het gebruik van deze
gegevens zijn gelinkt aan het privacy statement van de Gymfed: https://www.gymfed.be/privacy

Of kom eens langs in de sporthal op één van volgende dagen
om cash te betalen of voor hulp en meer info:
• Woensdag 2 oktober 2019: Van 15u30 tot 18u00
• Zaterdag 5 oktober 2019: Van 09u30 tot 12u00

Wie per semester betaalt, kan zich,
voor het tweede semester, inschrijven op:
• Zaterdag 1 februari 2019: Van 09u30 tot 12u00

Na deze datum zijn bestellingen niet meer mogelijk!
Wedstrijdgymnasten hebben enkele verplichte aankopen.
Die worden besproken met hun trainers.

KLEDIJ
Clubkledij kan
vrijblijvend besteld
worden op:

Kostprijs kledij:

2 of 5 oktober

T-shirt of topje: €10

Turnbroekje: €20

Trui op naam: €35

Rugzak: €10

Turnpak: €50

Drinkfles met clublogo: €5

• Vul het ongevallenformulier dat je krijgt van onze trainers zo volledig

•

EEN ONGEVAL?
WAT NU?

•
•
•
•
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mogelijk in - vergeet hierbij je handtekening niet - en laat de arts het
vervolledigen.
Bezorg het ingevulde formulier terug aan Lien D’hont.
De club geeft het ongeval door aan de federatie.
De federatie handelt rechtstreeks het dossier verder af, tot en met de
schadebetaling, met het slachtoffer.
Je kan de status van je dossier volgen in ‘Mijn ongevallenstatus’ op de
website van de Gymfed (hiervoor moet je je inloggen).
Vooraleer je opnieuw de turnzaal induikt - vergeet je genezingsattest niet.
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Volg de werken van
de gymhal op de voet!

Vanaf november 2019 starten de voorbereidingen voor de
werken aan de nieuwe gymhal. De nieuwe gymhal wordt
aan de bestaande sporthal gebouwd en wordt de nieuwe
thuis van onze gymclub.
Alles zal aanwezig zijn voor de verschillende
disciplines binnen onze club. Zo zal onder meer onze
tumblingbaan en airtrack er zijn thuis vinden, maar
ook de trampolines en acro verhuizen naar de
nieuwe gymhal. Iedereen binnen onze gymclub
zal er zijn stekje kunnen terugvinden. Volg de
werken van de nieuwe gymhal op de voet via
onze website www.gymclubwaarschoot.be.
Wekelijks posten we een nieuwe foto met de
laatste stand van de werken!
(van zodra de werken starten)

OPGELET!
Helaas zal er in 2020 geen turnfeest zijn en dit wegens de verbouwings- en
uitbreidingswerken aan de sporthal. 🥺
MAAR, niet getreurd: in 2021 combineren we het turnfeest met de opening van de
nieuwe GYMHAL!
Op zaterdag 18 april 2020 organiseren we een familiedag. Save the date!

🥳

Meer info volgt later.
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