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START 45STE TURNJAAR
Opnieuw staan wij klaar voor een nieuw turnseizoen!
Leiding en bestuur heten u van harte welkom en hopen op een sportief maar vooral prettig
weerzien.
Wij verwelkomen ook de vele nieuwe gezichtjes en wensen hen veel speel- en turngenot.

INFO
Wegens ecologische redenen wordt er niet aan ieder lid een infobrochure overhandigd. Al
de nodige info, de infobrochure 2019-2020, de kalender enz., vind je terug op onze website,
www.aktivagym.com onder de rubriek INFO. Heb je nog meer vragen, dan kan u natuurlijk
steeds terecht bij onze leiding.
Hieronder wel enkele aandachtspunten.
VERZEKERING en INSCHRIJVING
Voor bestaande leden vervalt de verzekering op 31/08. Dus vanaf de eerste les moet je u
nu in orde stellen met uw herinschrijving.
Nieuwe leden, krijgen steeds 3 opeenvolgende lessen op proef. Hierna moeten ze hun
inschrijving via onze website en betaling in orde brengen.
De inschrijving gebeurt online via onze website www.aktivagym.com /inschrijvingen
Dit voor ALLE leden, zowel bestaande als voor nieuwe leden.
Dit is voor ons een bewijs dat je lid wilt blijven van de club.
Email adres en gsm nummer zijn voor ons belangrijke gegevens.
Liefst ook juiste groep aanduiden.
Vergeet niet onderaan op “verzenden naar secretariaat” te klikken.
Geen inschrijving = geen verzekering
Voor zij die niet goed overweg kunnen of niet over een PC beschikken kunnen een info
brochure met inschrijvingsbewijs aanvragen. Dit doet u voor of na de les bij één van de
oudere leiding.
Wij hebben er alle begrip voor, dat voor velen onder u de maand september een dure
maand is. Lukt het u niet de betaling nu te doen, neem dan contact op met Denise of Jan
persoonlijk of telefonisch (03/5686898) voor eventuele opmaak van een gespreide betaling.
De eerste betaling moet minstens 20€ per persoon bedragen, zo kunnen wij de persoonlijke
verzekering in orde brengen.
KLEDIJ
Alle kinderen komen turnen in sportieve kledij. Dit is KORTE broek of legging, T-shirt en
lichte turnsloefjes. Lange haren zijn steeds vast.
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Elke gymnast komt tijdig, dit is max. 10 minuten voor de aanvang van de les naar de
turnzaal en wacht in de gang of in de kleedkamer tot de vorige groep de zaal heeft
verlaten.
Kinderen worden terug opgehaald door volwassene.
Ouders verlaten de zaal bij aanvang van de les.
Zijn verboden in de turnzaal:
o Juwelen, uurwerken, gameboys, gsm’s, sierraden enz.
o Schoenen of pantoffels met zwart afgevende zolen, enkel soepele
turnpantoffels zijn toegelaten.
o Drank of snoep. Drank enkel bij trainingen langer dan 1u of uitzonderlijke
warmte. Enkel plastiek afsluitbare flesjes. Enkel water, geen frisdranken.
Pesterijen, te groot speelgedrag, onbeleefdheid, het storen van de lessen, enz.
kunnen leiden tot schorsing van enkele weken tot ontslag.

KALENDER 2019-2020
Zie ook op onze website onder info/kalender

Onze eerste activiteiten
TEST DAGEN KEURPLOEGEN
Voor onze gymnasten die wensen toe te treden tot de wedstrijdploegen Tumbling en
Trampoline, worden er testdagen in gericht.
Voor trampoline: op vrijdag 06 - 13 en 20 september van 17u00 tot 18u30.
Voor tumbling: Op zaterdag 7 -14 en 21 september van 8u30 tot 11u30
Lees eerst de info hierover op onze website onder Aktiva events om te zien of je in
aanmerking komt om deel te nemen.
OPEN DOE MEE DAGEN
September is voor Sport Vlaanderen de maand van de sportclub” Dit is voor ons al jaren de
maand dat nieuwelingen mogen komen proberen. Maar wij houden nog extra “Open Doe
Mee dagen” waar ieder gymnast een vriendje of vriendinnetje mag meebrengen. Deze
hebben plaats tijdens de gewone turnuren op dinsdag 10/09 en woensdag 11/09. Indien de
ouders willen, mogen ze eens een les blijven kijken.
SPRINGFESTIVAL
Op 16 november wordt de sporthal weer omgetoverd tot één springparadijs.
Dus houdt deze datum zeker vrij. Info volgt in volgend krantje.
AKTIVA QUIZ
Na de geslaagde editie van verleden jaar, staat deze opnieuw op het programma.
Voor de quizliefhebbers, 16 november in de refter van de Berenschool.
Al de nodige info en inschrijven is mogelijk via onze website onder Quiz.

