juli - augustus 2019
Beste ouders en turn(st)ers,
Het turnseizoen 2019-2020 is in aantocht. Met deze brief willen we jullie wat meer info
geven rond de trainingsuren, trainingsplaatsen, lidgeld en inschrijvingsprocedure.
Door het groeiende aantal leden zijn er voor het komende seizoen wat veranderingen. Zo
zullen we turnen op een tweede locatie, maar gaan we jammer genoeg ook moeten werken
met wachtlijsten indien de groepen volzet zijn…

Uurrooster
Torhout (sporthal Benny Vansteelandt – Industrielaan)
dinsdag:
16u30 – 18u00: 5de en 6de leerjaar (max. 30 leden)
Donderdag: 17u – 18u30: vanaf 6de leerjaar t.e.m. 6de middelbaar (max. 30 leden)
Zaterdag:
13u15 – 14u15: 1ste lj (max. 30 leden) + jongens 1ste lj (max. 10 leden)
14u15 – 15u15: 2de lj (max. 30 leden) + jongens 2de lj (max. 10 leden)
Torhout (Eureka-KTA – Rijselstraat)
Zaterdag:
9u30 – 10u15: 1ste kleuter (max. 20 leden)
10u15 – 11u: 2de kleuter (max. 20 leden)
11u – 12u: 3de kleuter (max. 20 leden)
9u30 – 11u: 3de – 4de leerjaar (max. 30 leden)
11u tot 12u30: 4de – 5de leerjaar (max. 30 leden)

Lidgeld
De Gymfederatie vraagt ondertussen reeds 14€ lidgeld. Dit is in onderstaand bedrag
meegerekend.
Leden die 45 min turnen:
105€/seizoen (verzekering + lidgeld gymfederatie inbegrepen)
Leden die 1 uur turnen:
130€/seizoen (verzekering + lidgeld gymfederatie inbegrepen)
Leden die 1,5 uur turnen:

145€/seizoen (verzekering + lidgeld gymfederatie inbegrepen)

Een les proberen is altijd mogelijk indien de groep niet volzet is. Hierbij wordt 5 euro
gevraagd. Dit wordt afgetrokken wanneer er definitief ingeschreven wordt.
Het turnseizoen loopt tot eind mei.

Eerste turnlessen
De trainingen starten vanaf zaterdag 14 september 2019.

Inschrijven
Je kan je plaats reserveren vanaf zaterdag 3 augustus 10u tot donderdag 22 augustus 12u.
Turnclub elastika vzw

0474/441818

Molenstraat 60, 8820 Torhout

Dit gebeurt enkel via de link: http://tiny.cc/elastika2019 Bij problemen kan je mailen naar
turnclub.elastika.vzw@gmail.com
Leden die vorig jaar reeds turnden krijgen voorrang op nieuwe leden.
Ten laatste donderdagavond, 22/8, krijg je een mail met de bevestiging van je reservatie.
Indien je groep volzet is, krijg je de optie om bij een andere groep aan te sluiten (die niet
volzet is), of kom je op de wachtlijst terecht.
De lijsten worden telkens na 10 trainingen herbekeken.

Betaling
De betaling gebeurt cash op vrijdag 23/8 (17u – 19u) of zaterdag 24/8 (10u – 12u) in de
cafetaria van de sporthal in Torhout. Pas na betaling is je inschrijving definitief.
Graag gepast geld meebrengen zodat de betalingen vlot verlopen.
Wie niet komt betalen is niet ingeschreven! Deze plek kan ingenomen worden door iemand
van de wachtlijst.
KOM DUS ZEKER JE BETALING IN ORDE MAKEN!
TIP: Breng al je formulier van het ziekenfonds mee om in te vullen!

Afspraken
-

-

-

Kom turnen in gemakkelijke kledij! Shortje/legging en T-shirt of turnpak. We turnen
op blote voeten.
Probeer op tijd in de les te zijn!
Vanaf het 3de leerjaar helpen de turn(st)ers toestellen zetten en opbergen. Iedereen
helpt daarbij! Hoe sneller alles staat en opgeruimd is, hoe meer we kunnen turnen!
Hulp van mama’s en papa’s is zeker welkom!
Wanneer de train(st)ers van de jongere groepen bezig zijn met het plaatsen van de
toestellen wordt er nog niet door de zaal gelopen. Iedereen blijft aan de kant
wachten tot de train(st)er de kinderen verzamelt. Dit om ongevallen te voorkomen!
Kom je turnen na een groep die nog bezig is, dan wacht je aan de kant! We storen de
andere turn(st)ers niet!
(Groot)ouders blijven niet in de zaal terwijl zijn/haar (klein)kind turnt. In de sporthal
kan je van bovenuit kijken in de cafetaria.

Ps; laatste nieuwtjes vind je altijd op onze Facebookpagina. Zoek en like ons!
We kijken uit naar de komende seizoen!
Sportieve groet,
Turnclub elastika vzw
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