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UPDATE Coronavirus COVID-19: 

Informatie vervroegd einde seizoen 2019 - 2020  

Beste gymnasten, beste ouders, beste leden 

Het is ondertussen bijna een maand geleden dat wij u informeerden over de laatste 

stand van zaken inzake het coronavirus COVID-19. 

Het waren twee turbulente maanden voor ieder van ons. Al bijna twee maand liggen al 

onze activiteiten stil. Al bijna twee maanden leven we in onze ‘bubbel’. We zijn er ons 

allemaal van bewust dat we ons stilaan aan het voorbereiden zijn voor het nieuwe 

‘normaal’. 

Één ding is zeker. We hebben met z’n allen niet stilgezeten. Het bestuur vergaderde 

digitaal, onze trainers en gymnasten hielden zichzelf van thuis in conditie. 

De laatste maand werden verschillende beslissingen genomen. Het is ook daarom dat 

wij tot vandaag gewacht hebben om u in te lichten over het verdere verloop van het 

seizoen. Gelieve hieronder een oplijsting te willen vinden van alle beslissingen: 

1. Voor wat betreft de les- en trainingsactiviteiten: de gemeente Lievegem heeft 

reeds eerder besloten om de sporthal niet te openen voor 8 juni 2020. Ook de 

Nationale Veiligheidsraad besliste gisteren om indoor sportactiviteiten nog niet 

terug op te starten. We moeten jullie hierbij jammergenoeg we meedelen dat 

we het turnseizoen 2019-2020 vervroegd afsluiten. 

 

Dit was geen makkelijke keuze. De veiligheid van onze gymnasten en trainers 

primeert. Het is onmogelijk om onze trainingen te organiseren met begrip voor 

social distancing. Onze trainers zouden onze gymnasten niet kunnen helpen en 

het zou voor hen trouwens ook niet tof sporten zijn. Al het materiaal telkens 

ontsmetten is onbegonnen werk. 

We illustreren dit graag met een video, te vinden via volgende link: 

https://www.facebook.com/watch/?v=220592579234908 

 

 

 

 

 

 ALgemene informatie 

Contactpersoon Gelieve ons te e-mailen bij vragen omtrent het 

coronavirus, op het e-mailadres: 

corona@gymclubwaarschoot.be 
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Lievegem, vrijdag 15/05/2020 

https://www.facebook.com/watch/?v=220592579234908
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2. Voor wat betreft de lesgelden: Hoewel we als club geen verplichting hebben 

om de lidgelden terug te storten naar onze leden (omwille van overmacht), 

willen we als club toch financieel tegemoetkomen. We werkten daarvoor met 

het bestuur een nieuw systeem uit: 

 

Voor wie? Wat? 

Alle coronaleden 1  (zie onderaan 

voor de beschrijving) die zich 

opnieuw inschrijven in september-

oktober 2020 voor het eerste 

semester van het turnseizoen 2020-

2021. 

Deze leden betalen 50% van de 

lesgelden die gepubliceerd zijn in de 

brochure met informatie over het 

seizoen 2020-2021. (Uitgave begin 

juni 2020).  

Alle coronaleden1 (zie onderaan voor 

de beschrijving) die zich opnieuw 

inschrijven in september-oktober 

2020 voor het volledige turnseizoen 

2020-2021. 

Deze leden betalen 75% van de 

lesgelden die gepubliceerd zijn in de 

brochure met informatie over het 

seizoen 2020-2021. (Uitgave begin 

juni 2020) 

Nieuwe leden2 (zie onderaan voor de 

beschrijving) die zich inschrijven in 

september-oktober of in januari voor 

het turnseizoen 2020-2021. 

Deze leden betalen 100% van de 

lesgelden die gepubliceerd zijn in de 

brochure met informatie over het 

seizoen 2020-2021. (Uitgave begin 

juni 2020) 

 

Wij hopen als club hiermee een mooi gebaar te tonen naar al onze leden. We 

bekijken voor onze competitiegymnasten of er een mogelijkheid is om al in 

augustus 2020 op te starten. Wanneer dit kan, zal hiervoor geen extra lesgeld 

aangerekend worden. 

 

3. Voor wat betreft onze huidige leden en hun (nieuwe) groep voor volgend 

seizoen:  

Onze trainers zullen de gymnasten indelen in hun nieuwe groepen volgens de 

informatie die zij nu bezitten. Elk lid zal van de bevoegde trainer in juni een e-

mail krijgen waarin staat naar welke groep de gymnast mag. In september 2020 

zullen er ook nog testen met de gymnasten plaatsvinden en kan voorgaande 

beslissing herbekeken worden. Indien de situatie het toelaat, bekijken we de 

mogelijkheid om dit reeds in augustus 2020 te doen.  

                                                                 
1 Een coronalid is een persoon die in het tweede semester van turnseizoen 2019-2020 is aangesloten bij Gymclub 
Waarschoot vzw te Lievegem en waarvan de lidgelden voor dat semester volledig werden betaald, hetzij in 
september-oktober 2019, hetzij in januari 2020. 
2 Een nieuw lid is een persoon die nog nooit is ingeschreven bij Gymclub Waarschoot vzw te Lievegem. Een nieuw lid 
is in deze context ook persoon die reeds ingeschreven was bij Gymclub Waarschoot vzw, maar dit in een doorbroken 
periode en niet in het seizoen 2019-2020. 
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Wij zijn ervan overtuigd dat deze beslissingen bij u positief zullen onthaald worden. 

Mochten er nieuwe beslissingen komen die voorgaande vervangen, dan houden wij u 

hiervan op de hoogte. 

Verder is er ook nog goed nieuws: 

 De werken aan de gymhal zijn volop bezig! 

 

 De nieuwe folder is in opmaak en is klaar begin juni. U zal deze ontvangen per 

e-mail. 

 

 Ons tweejaarlijks turnfeest zal volgend jaar doorgaan op 14 en 15 mei 2021. 

Save the date! Meer informatie volgt. 

 

Indien u verdere vragen heeft, om het even van welke aard, gelieve ons te contacteren 

per e-mail via corona@gymclubwaarschoot.be. Elke vraag wordt hier gecentraliseerd 

en zo snel mogelijk beantwoord. 

We hopen ieder van jullie snel terug te mogen ontmoeten! 

Veel sportieve groeten 

HET BESTUUR EN DE TRAINERS VAN GYMCLUB WAARSCHOOT VZW 


