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CLUBREGLEMENT VOOR DE GYMNASTEN 
 

1. Wees op tijd voor de lessen.   
2. Zware trainingsschoenen zijn verboden in de turnzaal.  We verkiezen daarom turnpantoffels of blote voeten. Op 

de matten in de judozaal is schoeisel verboden! 
3. Kledij en eten blijven in de kleedkamers.  Je sporttas en/of handtas mag langs de muur in de turnzaal staan.  

Laat waardevolle spullen thuis.   
4. De trainers zijn verantwoordelijk voor de turnmaterialen in de zaal.  Zij zorgen dat alles terug opgeruimd en op 

zijn plaats staat na de les.  De leden steken hierbij een handje toe, indien door de trainer gevraagd. 
5. Behandel kleedkamers met respect.  Rommel en afval moeten in de vuilnisbakken.  Plastic  drankflesjes, blikjes 

en brikjes in de PMD-vuilbak.  De Kuurnse Turnkring sorteert! 
6. Er zijn geen turnlessen tijdens de schoolvakanties.  Op feestdagen is er evenmin les omdat de sporthal dan 

gesloten is. 
7. Winnen is fijn, de beste zijn ook.  Maar er moet steeds fair-play zijn.  Iedereen doet zijn best, ieder op zijn of haar 

manier! 
8. Gebruik de turnmaterialen alleen waarvoor ze dienen.  Turnmateriaal is heel duur, heb er dan ook extra respect 

voor.   
9. Zie je iets aan een turntoestel dat niet juist is, geef dit dan direct door aan je trainer.  Hij of zij zal zorgen dat het 

nodige wordt ondernomen om het toestel weer veilig in orde te brengen. 
10. Magnesium is nodig aan de rekstokken.  Gebruik het echter beperkt. 
11. Grensoverschrijdend gedrag, seksuele intimidatie of machtsmisbruik hetzij van gymnasten hetzij van onze 

trainers/medewerkers wordt niet getolereerd.  Verwittig onmiddellijk de vertrouwenspersoon (voorzitter) als je 
dit merkt.  Wij zullen dit steeds in vertrouwen behandelen. 

12. Onze turnkring vraag om respect voor de medemens.  Voor ons is iedereen gelijk, we dulden dan ook geen 
discriminatie of pesten.  Mocht je als lid hier toch problemen ondervinden, signaleer dat dan direct aan de 
trainer of de voorzitter. 

13. De Kuurnse Turnkring promoot gezond leven.  In deze context worden tabak en alcohol niet geaccepteerd in 
het bijzijn van jongeren en jeugdige leden.    

14. Potentiële leden kunnen 1 proefles bijwonen.  Als ze bij aanvang van de derde turnles nog niet zijn ingeschreven,  
wordt hen de toegang tot deze en volgende lessen ontzegd.  We kunnen het risico niet nemen je onverzekerd te 
laten deelnemen aan de activiteiten.  Voor inschrijvingen kan je je wenden tot je trainer.  
Opgelet: 1/ zodra de groep volzet is, kan je niet meer inschrijven  
              2/ inschrijvingsgeld kan niet worden terugbetaald 

15. We werken conform de GPDR-reglementering voor de privacy van onze leden. Evenwel worden er tijdens onze 
events zoals het sintbezoek en de brevettendag foto’s genomen van de turners. Wil de voorzitter tegen uiterlijk 1 
maand na inschrijving van je kind verwittigen mocht je NIET instemmen met het nemen van beeldopnames van 
jouw deelnemend kind. 

16. Je inschrijving geldt als jouw akkoord, en dat van je ouders, met dit clubreglement. 
 

Bedankt voor je vertrouwen, beste lid en gymnast, en … veel sportief plezier dit sportjaar! 
 

Contactgegevens voorzitter/vertrouwenspersoon:  
Inge Huyghe 

0471/99.45.26 
baert.huyghe@telenet.be 


