
Een nieuw turnseizoen. Wat fijn om jullie (terug) fysiek te mogen verwelkomen in 
onze gymclub. De voorbije maanden waren voor niemand fijn. We hopen dat jullie 
allemaal gezond zijn en jullie veel zin hebben om er (opnieuw) aan te beginnen. 
 
Het bestuur en de trainers hebben alvast zin om er een spetterend jaar van te 
maken! Dit seizoen wordt voor onze club een speciaal seizoen. Niet alleen houden 
we ons tweejaarlijks turnfeest op vrijdag 14 en zaterdag 15 mei 2021 (meer info 
volgt later & onder voorbehoud van de coronamaatregelen), maar ook hebben we 
de voorbije maanden ons best gedaan om onze club zo goed mogelijk 
“coronaproof” te maken. In deze eerste nieuwsbrief informeren we jullie vooral 
over alle praktische informatie over het turnseizoen 2020 - 2021. Veel leesplezier! 
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Gymclub Waarschoot 
Tweemaandelijkse nieuwsbrief met nieuws over de club

JAARGANG 2 - NUMMER 1 SEPTEMBER - OKTOBER 2020

Volg ons op 
Facebook en 
Instagram 
Facebook:  

Gymclub Waarschoot 

Instagram: 
@gymclubwaarschoot

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

Kleine weg 3

VRAGEN? 
info@gymclubwaarschoot.be 

0494 67 65 07 
(Lien D’hont)

EERSTVOLGENDE 
ACTIVITEIT: 

KOEKENVERKOOP 
Zaterdag 31 oktober 2020

🍪

🤸

Welkom bij Gymclub Waarschoot! 
Het bestuur en de trainers heten jullie van harte welkom!

mailto:info@gymclubwaarschoot.be
mailto:info@gymclubwaarschoot.be


Voorstelling bestuur 
Gymclub Waarschoot 
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.  

 Belangrijke data 
semester 1 
(onder voorbehoud van wijzigingen door het coronavirus) 

Voorzitter Lien D’hont

Secretaris Sara De Smet

Penningmeester Hilde De Block

Ledenadministratie Carmen Dobbelaere

Boekhouding en 
fiscaliteit

Dirk De Muynck

Kwaliteitscoördinator en 
EHBO

Kim Geyssens

Contactpersoon 
integriteit (API)

Martine Corveleyn

Ombudsvrouw Ann Derudder

Publiciteit en 
trainersadministratie

Charlotte Vermeire

Sponsoring, logistiek en 
nieuwsbrieven

Thibo Ryckaert

Verzorging optredens Lisa Staelens

Webmaster Tessa Van de Veire
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NIEUWSBRIEF GYMCLUB WAARSCHOOT SEPTEMBER - OKTOBER 2020 

BLIJF DE WERKEN VAN DE GYMHAL OP DE VOET VOLGEN! 
In november 2019 startten de werken aan de nieuwe gymhal. De 
nieuwe gymhal wordt aan de bestaande sporthal gebouwd en wordt 
de nieuwe thuis van onze gymclub. 

Volg het bouwproces via www.gymclubwaarschoot.be 

Trooper mee via trooper.be/
gymclubwaarschoot  

DATUM PLANNING

ZA 24 oktober 2020 
ZO 25 oktober 2020

GEEN TRAINING 
Bijscholingsweekend trainers

ZA 31 oktober 2020 KOEKENVERKOOP 
Van 9u30 - 12u30  
Enkel training voor kleuters en 
initiatie 1

ZO 1 november 2020 
MA 2 november 2020

GEEN TRAINING 
Allerheiligen en Allerzielen

WO 11 november 2020 GEEN TRAINING 
Wapenstilstand

ZA 5 december 2020 SINTERKLAASFEEST 
(voor de kleuters)

ZA 19 december 2020 BAKE OFF IN DE SPORTHAL 
(Organisatie van demo A)

DO 24 december 2020 GEEN TRAINING 
Kerstavond

VR 25 december 2020 GEEN TRAINING 
Kerstdag

ZA 26 december 2020 GEEN TRAINING 
2de Kerstdag

DO 31 december 2020 GEEN TRAINING 
Oudejaarsavond

VR 1 januari 2021 
ZA 2 januari 2021

GEEN TRAINING 
Nieuwjaar + 2de Nieuwjaarsdag

TRAININGEN IN DE VAKANTIE

Kleuters Herfstvakantie wel 
Kerstvakantie: enkel eerste 
zaterdag v/d vakantie

Basisgroepen GEEN TRAININGEN

Gevorderden - competitie Aangepaste uren (meegedeeld 
door de trainers)

Dames en Heren - Oldies Trainingen gaan door

Bodygym/Total Body 
Workout

GEEN TRAININGEN

http://www.gymclubwaarschoot.be
http://www.gymclubwaarschoot.be
http://trooper.be/gymclubwaarschoot
http://trooper.be/gymclubwaarschoot
http://trooper.be/gymclubwaarschoot
http://trooper.be/gymclubwaarschoot
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INSCHRIJVINGEN 
Inschrijven kan 
enkel online.  

Betalen kan nadien per 
overschrijving op het 

rekeningnummer 
BE23 7374 3031 6291 

 

Inschrijven kan door de coronasituatie enkel 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

Belangrijk: de inschrijvingen worden afgesloten op zaterdag 3 
oktober 2020. Het lid moet dan ingeschreven zijn en de club moet 

de betaling ontvangen hebben. 

KLEDIJ 
Clubkledij kan 

vrijblijvend besteld 
worden in de sporthal 

op:  

WO 30/09/2020 
tss. 15u30 en 18u00 

ZA 03/10/2020 
tss. 9u30 en 12u00 

U kan a.d.h.v. een affiche de juiste kledij kiezen. Op elke affiche 
staan duidelijke vermeldingen omtrent de maten en afmetingen 

en stelt een gymnast het kledingstuk voor. 
Er is mogelijkheid om te passen, maar wij zijn niet in de 
mogelijkheid om de kledij in quarantaine te plaatsten. 

Kledij dient u onmiddellijk te betalen dit cash of via Bancontact 

Na deze datum zijn bestellingen niet meer mogelijk! 
Wedstrijdgymnasten hebben enkele verplichte aankopen. 

Die worden besproken met hun trainers. 

T-shirt of topje: €10 Turnbroekje: €20

Trui op naam: €35 Drinkfles met clublogo: €5

Turnpak (nieuw model!): €50

NIEUWSBRIEF GYMCLUB WAARSCHOOT SEPTEMBER - OKTOBER 2020 

AANPASSING INSCHRIJVINGEN VANWEGE HET CORONAVIRUS COVID-19
Om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan neemt onze club ook 

maatregelen m.b.t. de inschrijvingen. Gelieve deze hieronder te raadplegen.

Om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan neemt onze club ook 
maatregelen m.b.t. de kledijverkoop. Gelieve deze hieronder te raadplegen.

Opgelet: er is momenteel een ledenstop bij volgende groepen*: 

Alle kleutergroepen, tieners & Total Body Workout  

Zodra het maximum aantal leden bereikt is,  
kan u niet meer inschrijven voor deze groep. 

*En onder voorbehoud bij andere groepen 

http://www.gymclubwaarschoot.be
http://www.gymclubwaarschoot.be
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NIEUWSBRIEF GYMCLUB WAARSCHOOT SEPTEMBER - OKTOBER 2020 

MAATREGELEN CORONAVIRUS COVID-19 BINNEN GYMCLUB WAARSCHOOT
Speciale tijden vragen speciale maatregelen.U kan hieronder een overzicht van de maatregelen 

binnen onze club terugvinden. Dank om deze te willen respecteren. 
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NIEUWSBRIEF GYMCLUB WAARSCHOOT SEPTEMBER - OKTOBER 2020 

REGISTRATIEFORMULIER I.K.V. TESTTRAININGEN OPGELEGD VOOR CONTACTTRACING COVID-19
De Nationale Veiligheidsraad heeft op 27 juli 2020 beslist dat sportcentra de aanwezigheid van 
hun gasten moeten registreren wanneer ze deelnemen aan gemeenschappelijke sportlessen. 

Daarom moet elk niet-ingeschreven lid (een gymnast die nog niet bekend is in onze systemen) 
die een training binnen onze club wil bijwonen zich vooraf of ter plaatste registeren. 

U kan dit doen via volgende opties: 

1. Via volgende QR-CODE

2. Via volgende link  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?
id=JMsVMJUBCESfvnM-
GvdXWjBU2GDimEJFpvY9BEDViDZUMktOU1NWOE5DMEpDUT
JOQjExQzk2RUY3TC4u

3. Via een papieren formulier, te krijgen via onze club

4. Via onze website

SAMEN GAAN WE 
ERTEGEN AAN EN KUNNEN 
WE HET CORONAVIRUS 
DOORSTAAN! 

Gymclub Waarschoot vzw

Om de veiligheid van onze gymnasten te waarborgen, 
bekijken we de alternatieven voor uren waarop veel gymnasten samen trainen. 

De trainingen van alle kleutergroepen zullen NIET doorgaan in de sporthal, maar zullen doorgaan 
in de turnzaal van de  

Vrije Lagere School De Lieve, Toekomststraat 15, 9950 Lievegem 
(op 500 meter van de sporthal) 

Meer informatie zal u 
ontvangen in de specifieke 
brief van de trainers van de 

kleuters.  
Alle andere groepen blijven 
onder voorbehoud trainen in 

de sporthal. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=JMsVMJUBCESfvnM-GvdXWjBU2GDimEJFpvY9BEDViDZUMktOU1NWOE5DMEpDUTJOQjExQzk2RUY3TC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=JMsVMJUBCESfvnM-GvdXWjBU2GDimEJFpvY9BEDViDZUMktOU1NWOE5DMEpDUTJOQjExQzk2RUY3TC4u
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