Turnen

Beste ouders, gymnasten,
De vakantie staat voor de deur, maar voor we jullie laten genieten van de zon, de zee
en de rust willen we jullie nog informeren over het komende sportjaar.
Werking turngroepen sportjaar 2018-2019
Als club willen wij een sterke focus leggen op kwaliteit en medisch verantwoord
sporten.
In samenwerking met de coordinatoren, trainers en Gymfed hebben wij
de werking & het aanbod van onze verschillende turngroepen onder de loep genomen
en enkele wijzigingen doorgevoerd.


In september zullen wij voor het eerst starten met een oriëntatiegroep. De
oriëntatiegroep is een selectiegroep voor kinderen van het 1ste tot en met 3de
leerjaar waar men een mix van alle basisvaardigheden krijgt (kracht, lenigheid,
snelheid, coördinatie en vormspanning) samen met een initiatie van trampoline,
acro, tumbling en toestelturnen. Wij willen hier een breed gamma aanbieden
van psychomotorische vaardigheden om nadien gericht te gaan specialiseren.



Naast de opstart van de oriëntatiegroep , kunnen kinderen zich vanaf heden
enkel inschrijven voor Trampoline, Tumbling of Toestelturnen vanaf het 4de
leerjaar, dit om ervoor te zorgen dat kinderen niet te vroeg doorstromen naar
specifieke disciplines om overbelasting blessures te vermijden. Voor het
komende sportjaar zal er wel een eenmalige uitzondering gemaakt worden voor
de groep Acro om het behoud van de groep te kunnen garanderen.



Vanaf september starten we bovendien terug met een pré competitie groep
Toestelturnen Meisjes , deze groep zal zich specifiek richten op een
doorstroom naar de groep Competitie Toestelturnen meisjes.



Om de kwaliteit van de turnlesssen te kunnen garanderen gaan we het aantal
leden per groep beperken in verhouding met het aantal trainers.
Wanneer de maximale capaciteit bereikt wordt in een groep, zullen we een
wachtlijst aanleggen en in functie van de vrije plaatsen de leden van de
wachtlijst berichten over de vrijgekomen plaatsen. Op die moment kunnen zij
alsnog overgaan tot inschrijving.
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Vanaf september zullen er toelatingsvoorwaarden van toepassing zijn voor de
groep Tumbling.



Alle groepen (Toestelturnen, Tumbling, Acro) waar toelatingsvoorwaarden
gelden, zullen testen organiseren tijdens de lessen in september.
Indien de turn(st)er niet geslaagd is, kan hij/zij zich inschrijven in andere groep
waar geen toelatingsvoorwaarden gelden en/of het lidgeld (gedeeltelijk) terug
gestort krijgen.

Inschrijvingsprocedure
Huidige leden kunnen zich online inschrijven vanaf 1/7. Nieuwe leden kunnen zich
inschrijven vanaf 1/8.
Het uurrooster kan je terugvinden op onze website: www.gymnasport.be/uurrooster
Hoe inschrijven?
1. Ga naar www.gymnasport.be/inschrijvingen en klik op ‘inschrijven’. Meld u aan
als ‘Gebruiker’
2. Klik op ‘Opnieuw inschrijven
3. Vul alle gevraagde gegevens m.b.t. ieder (nieuw) lid aan · Kijk desgevallend de
reeds gekende gegevens na; · Vul de ontbrekende gegevens aan waar nodig.
4. U ontvangt een overzicht van de ingevoerde gegevens. · Kijk uw
inschrijvingsgegevens na; · Klik op ‘verzend inschrijving’ indien alle gegevens
correct zijn; · Klik op ‘wijzig inschrijving’ indien correcties nodig zijn.
5. Doe de online betaling. Het lidgeld (voor het hele sportjaar 2018 – 2019) dient
onmiddellijk betaald te worden bij de registratie (systeem zoals bij Online
ticketverkoop). Wanneer wij het lidgeld niet terzelfdertijd ontvangen, is de
inschrijving niet voltooid.
Communicatie
Het secretariaat is gesloten in de zomervakantie maar per mail zijn we wel steeds
bereikbaar.
Raadpleeg al onze nieuwsbrieven op onze website onder ‘Mijn Gymnasport’ of volg
onze facebookpagina (www.facebook.com/gymnasportneoluna) voor de laatste
updates!
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Voor de leden die zich ingeschreven hebben voor het turn –en danskamp eind
augustus (27/8-31/8) volgt er nog een aparte brief met de laatste instructies.
De lessen herstarten op 1/09/2018, uitgezonderd de groepen competitie toestelturnen
en competitie trampoline. Zij starten vroeger en zullen hiervoor nog een aparte
communicatie krijgen.

Wij wensen jullie allemaal een fijne & warme zomer toe en verwelkomen jullie graag
terug in september!

Sportieve Groeten,
Het bestuur & Trainers
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