SPORTWERKPLAN
LENIG EN GEZWIND

LENIG EN GEZWIND VZW

BESTE OUDERS,
BESTE TURNER, TURNSTER

Welkom bij Lenig en Gezwind Turnhout vzw
Je hebt gekozen om van turnen of dansen jouw sport te maken. We willen je
hierbij graag begeleiden en hopen dat je een fijne tijd beleeft in de turnzaal.
De lesgevers, hulpleiding, vrijwilligers en bestuursleden staan klaar om jou het
turnen te laten proeven en er verder van te genieten.
In deze informatiebrochure/sportwerkplan vind je de volgende informatie
•
Algemene informatie zoals historiek, missie en visie en structuur vn onze
turnclub.
•

De trainingsmomenten

•

De trainingsgroepen

•

Het trainersteam

•

Het huishoudelijk reglement

•

Wat bij een ongeval

•

Specifieke informatie voor nieuwe leden

Wij wensen alle turn(st)ers, ouders, begeleiders en sympathisanten een prettig
en bovenal een sportieve tijd toe bij onze sportclub lenig en gezwind.
Simonne Van Bladel
Voorzitster
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DE CLUB
ALGEMENE INFO
WIE ZIJN WE

Lenig en Gezwind vzw is een Turnhoutse sportvereniging die actief is sinds
februari 1922
We vinden het in de eerste plaats heel belangrijk dat onze leden zich in de club
‘thuis voelen’.
Plezier en ontspanning staan dan ook voorop.
Daarnaast hechten we veel bealgn aan de kwalitatieve inhoud van onze turn
en danslessen. Dit begint al in onze kleutergroepen, waar we aandacht
vestigen op een juiste uitvoering van de oefeningetjes en zo de lichamelijke
ontwikkeling van kleuters op een goeie manier stimuleren.
Ook in de oudere groepen willen we deze lijn doortrekken en kwaliteit
garanderen. Stap voor stap worden basisoefeningen aangeleerd, die dan
uitgebreid worden tot complexere turnoefeningen.
Om deze kwaliteit te garanderen, worden onze groepen begeleid door ervaren
trainers en trainsters.
De maatschappelijke zetel is gevestigd te Turnhout, Professor Devochtstraat
76
Website: Www.lenigengezwind.be
E-mail: lenigengezwind@me.com
Lenig en Gezwind is aangesloten bij GYMFED
Zuiderlaan 13
9000 Gent
Info@gymfed.be
www.gymfed.be
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MISSIE EN VISIE
MISSIE

Lenig en Gezwind wil een zinvolle en gezonde vrijetijdsbestediging aanbieden
en dit in een gezellige en ontspannen (familiale) sfeer. Er worden
democratische prijzen voorzien voor alle disciplines
De leden kunnen van alle nationaliteiten zijn, zonder onderscheid van taal of
godsdienst.
De club richt zich vooral op het recreatief turnen voor kinderen en
volwassenen. (kleuterturnen, toestelturnen , trampoline, tumbling,
damesturnen, dans, g-gym)

VISIE

De club staat open voor alle leeftijdsgroepen vanaf 2,5 jaar.
Het merendeel van de leden zijn meisjes, maar ook jongens kunnen terecht in
het kleuterturnen, trampoline, tumbling, dans of toestelturnen. Wij maken
geen onderscheid op vlak van nationaliteit, godsdienst of taal.
Om onze missie te verwezenlijken bieden we op een kwaliteitsvolle wijze
turnen aan.
Er is een ruim aanbod aan turnmateriaal dat optimaal gecontroleerd en (indien
nodig) aangevuld wordt. Alle lessen worden gegeven in een goed uitgeruste
sportzaal.
Trainers worden gemotiveerd om zich jaarlijks bij te scholen.
Naast het sporten op zich, wodt tijd en ruimte gemaakt voor
nevenactiviteiten.
Essentieel is de ontspanningsfunctie die in onze club centraal staat. We richten
ons dan op het recreatief aspect van de vereniging.
Plezier, ontspanning, gezelligheid, gezondheid en verantwoord sporten
vormen dan ook de draagstenen van Lenig en Gezwind.
Deze draagstenen komen tot uiting in de diverse disciplines die onze
turnvereniging aanbiedt
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STRUCTUUR VAN DE CLUB
Lenig en Gezwind is een vzw die bestaat uit actieve leden en trainers. Ze wordt als volgt opgebouwd:

Lenig en
Gezwind vzw

Bestuur

Technisch Kader

Voorzitter
Simonne Van Bladel

Ondervoorzitter
Veerle Hermans

Penningmeester
Kathleen Hermans

Ledenadministratie
Anke Bax

PR
Jos Hermans

Werkgroepen
Nick Luyckx

Materiaalmeester
Steven Huynen
Jongeren Bestuur
Anke Bax

Tumbling
Lieven De Gendt

Trampoline
Steven Huynen

Basisgym
Jongens
Nick Luyckx

Kleuters
Elien Van de
Sande

Beweeguurtje
Anke Bax

Dans
Tis Daneels
Bieke
Miechielsen

Basisgym
Meisjes
Lies Boeren

Hulpleiding
Kathleen
Hermans

BESTUURSLEDEN
Naast de bestuurstaken, worden er binnen onze club nog een aantal verantwoordelijken
aangesteld.
- Verantwoordelijken Ledenbeheer: Anke Bax
- Verantwoordelijke Werkgroepen: Nick Luyckx
- Verantwoordelijke materiaal: Steven Huynen
- Verantwoordelijke Website: Steven Huynen
VOORZITTER

Naam: Simonne Van Bladel
E-mail: Simonne.van.bladel@skynet.be
Wat doet Simonne?
Simonne heeft de algemene leiding over de vereniging. Zij leidt de vergaderingen en let er op dat de
regels en afspraken binnen de vereniging nageleefd worden. Andere taken zijn correspondentie
verzorgen en activiteiten plannen. Ook het schrijven van brieven en uitnodigingen behoort tot de taken
van Simonne.

ONDERVOORZITTER

Naam: Veerle Hermans
E-mail: hermans.veerle@telenet.be
Wat doet Veerle?
Veerle is de rechterhand van Simonne en vervangt haar indien zij afwezig is. Bij belangrijke beslissingen is
er steeds overleg tussen de verschillende bestuursleden, en wordt er aan haar advies gevraagd.

SECRETARIS/LEDENADMINISTRATIE

Naam: Anke Bax
E-mail: anke.bax@me.com
Wat doet Anke?
Anke zorgt voor de verslaggeving binnen de vereniging. Ze noteert de afspraken gemaakt tijdens
vergaderingen. Anke is de contactpersoon voor binnenkomende e-mails en verzorgt de uitgaande e-mails.
Samen met Kathleen, bereidt Anke de vergaderingen voor, en houdt ze de opvolging van de acties in de
gaten. Daarnaast zorgt Anke voor de ledenadministratie en verzekering.
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PENNINGMEESTER

Naam: Hermans Kathleen
E-mail: Kathleen.hermans@telenet.be
Wat doet Kathleen?
Kathleen is verantwoordelijke voor het financieel beheer van de vereniging. Dit houdt in dat ze de
rekeningen en de kas van de verenigingen beheert. Ze maakt de begroting op en verzorgt de financiele
verslaggeving onder de vorm van een jaarverslag. Verder beheert en controleert zij financiele transacties
en voert ze deze uit. Kathleen is ook de eindverantwoordelijke voor het jaarlijks turnfeest en dansshow.
Tot slot behoudt zij het overzicht van nieuwe inschrijvingen en heeft zij de verantwoordelijkheid over
diverse aankopen.

MATERIAALMEESTER

Naam: Steven Huynen
E-mail: info@stevenhuynen.be
Wat doet Steven?
Steven staat in voor het juist gebruik van het materiaal. Hij staat ook in voor de herstellingen van het
materiaal, kijkt de toestellen en controleert hen op stevigheid. Daarnaast is Steven verantwoordeiljk voor
de website.

VERANTWOORDELIJKEN WERKGROEPEN.

Naam: Nick Luyckx
E-mail: nickluyckx23@gmail.com
Wat doet Nick?
Nick controleert alle werkgroepen zoals werkgroep fit en fun, turnshow en dansshow. Hij ziet dat alles
hierrond in goede banen loopt.
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DE TRAININGEN
ACCOMMODATIE
Alle lessen gaan door in uitgeruste sporthallen.
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OVERZICHT VAN DE VERSCHILLENDE LESMOMENTEN
Wijzigingen in het lessenrooster zijn mogelijk.

& GEZWIND

LENIG

LESROOSTER 2015 - 2016
Turnen Sporthal Stadspark Sporthal & Heilig-Graf (Baron du Fourstraat)
DAG
Maandag
Dinsdag

GROEP / LEERJAAR
Basisgym -12 jaar (meisjes)

18:00 – 19:30 uur

Basisgym -12 jaar (jongens)

18:00 – 19:30 uur

Tumbling discipline (selectie en trainen verplicht 2 keer)

18:00 – 20:00 uur

Tumbling

18:00 – 20:00 uur

Woensdag Jongens laatste kleuterklas & 1ste lj

Vrijdag

13:00 - 14:30 uur

Kleuters 1ste & 2de kleuterklas

14:00 – 15:00 uur

Meisjes laatste kleuterklas & 1ste lj

14:00 – 15:30 uur

Jongens 2de tot 6de lj

14:30 – 16:00 uur

Basisgym discipline Jongens (selectie en trainen verplicht 2 keer)

16:00 - 18:00 uur

Meisjes 2de tot 4de lj

15:30 - 17:00 uur

Basisgym 1ste tot 3de lj ( meisjes/jongens)

17:00 - 18:30 uur

Basisgym 4de lj - 6de lj ( meisjes/jongens)

17:00 - 18:30 uur

Basisgym discipline (selectie en trainen verplicht 2 keer)

17:00 - 19:00 uur

Basisgym discipline Jongens (selectie en trainen verplicht 2 keer)
(Sporthal Baron du Fourstraat)

17:00 - 19:00 uur

Meisjes en Jongens +12

18:30 - 20:00 uur

+20 (Sporthal Baron du Fourstraat)

19:30 - 21:00 uur

Zaterdag Trampoline

Zondag

UUR

17:00 - 19:00 uur

Tumbling (Airtrack)

17:30 - 19:30 uur

Tumbling discipline (selectie en trainen verplicht 2 keer)

17:30 - 19:30 uur

Basis gym discipline ( selectie en trainen verplicht 2 keer)

09:00 - 11:00 uur

Kleuters 3de kleuterklas en 1ste leerjaar

09:45 - 11:15 uur

Kleuters 1ste & 2de kleuterklas

10:00 - 11:00 uur

Beweeguurtje

11:15 – 12:15 uur

Dans Sporthal Heilig-Graf (Baron du Fourstraat) & Hivset (Apostoliekenstraat)
DAG

GROEP / LEERJAAR

UUR

Woensdag 1ste tot 2de leerjaar (Turnzaal)

17:00 - 18:00 uur

Vrijdag

19:30 - 21:00 uur

Dames (Hivset)

Zaterdag Kids 3de kleuterklas (Danszaal)

09:00 - 10:00 uur

1ste tot 3de secundair (Turnzaal)

11:30 - 13:00 uur

3de tot 4de leerjaar (Turnzaal)

11:30 - 13:00 uur

+18 (Danszaal)
4de tot 6de secundair (Danszaal)
5de tot 6de leerjaar (Turnzaal)

10:30 - 11:30 uur
10:00 - 11:30 uur
09:30- 10:30 uur
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TRAININGSGROEPEN
KLEUTERTURNEN
Aanbod voor kinderen van 2,5 tot 5 jaar waarin plezier beleven aan bewegen en de algemene ontwikkeling van het
kind centraal staan. Klimmen, klauteren, tuimelen, hangen, steunen, slingeren,... staan hierbij voorop.

BASISGYM MEISJES/JONGENS
In deze groep zijn alle kinderen vanaf de 3de kleuterklas welkom. Je mag al iets van turnen kunnen, maar dat is
zeker niet noodzakelijk. Tijdens deze trainingen wordt er op een speelse manier gewerkt aan de basis van
gymnastiek.

TRAMPOLINE
Wie trampoline als sport kiest mag vooral geen hoogtevrees hebben. Deze discipline speelt zich immers af in de
ruimte en is voor de echte durvers!

DISCIPLINE BASISGYM
Verplicht 2 x per week een meer doorgedreven training. Hiervoor is enige basis van turnen vereist. Kinderen kunnen
enkel in deze groep na een toegangsproef. Clubmaillot is in deze groepen verplicht.

DISCIPLINE TUMBLING EN TUMBLING
Bij tumblingreeksen wisselen salto's, fliks en schroeven elkaar af. De gymnasten voeren hun spectaculaire reeksen
uit op een verende baan van 25 meter.
Zowel bij discipline tumbling als tumbling algemeen kan je enkel starten na toegangsproeven.

BEWEEGUURTJE
Turnen voor kinderen van 6 tot 18 jaar met autisme die niet zo goed kunnen functioneren in een grote groep.

DANS
Maken de danskriebels je onwijs gek?
Laat ze eruit en wees welkom in onze al even onwijze danslessen, voor jong en oud!
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Fair Play, respect en teamsfeer zijn de sleutelbegrippen binnen onze turnvereniging. Om dit na te streven hanteren
we volgende afspraken:

ALGEMEEN
•
•
•
•
•

Op onze website vind je de laatste nieuwtjes (bijvoorbeeld: wijzigingen in lesuren, activiteiten,...).
Ook via facebook kan je ons volgen.
Wij turnen in een open sfeer, met respect voor elkaar.
Plezier en ontspanning staan bij ons centraal, wij verwachten een positieve ingesteldheid van onze leden en
hun ouders.
In onze club is er aandacht voor elk kind: veel talent of minder talent.

PRAKTISCH
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het turnseizoen loopt van dinsdag 1 september 2015 tot dinsdag 31 mei 2016. Tijdens de schoolvakanties
gaan de trainingen niet door.
Kinderen kunnen deelnemen aan tweede proeflessen. Deze zijn vrijblijvend. Na deze twee lessen moet je
ingeschreven zijn en zo snel mogelijk betalen.
Inschrijven gebeurt enkel en alleen via onze website.
Het vierde gezinslid (gedomicilieerd op het zelfde adres) krijgt een korting van 50% op het jongste kind.
Wij aanvaarden vrijetijdspassen. Hiervoor moet je een kopie afgeven aan de leiding.
Onze lessen starten stipt (graag min. 5 minuten voor de aanvang van de les aanwezig).
Bij de kleutergroepen wachten de kinderen in de kleedkamer. De trainer komt de kinderen daar ophalen.
Gelieve naar het toilet te gaan voor de turnles start.
Toestellen plaatsen en wegplaatsen is voor iedereen.
Indien je kind niet kan komen, vragen we om dit even te melden. Alle contactgegevens van onze leiding
vind je op de website.
Ouders of andere toeschouwers worden tijdens de lessen niet toegelaten in de zaal. Kijken vanaf de tribune
of in de cafetaria wel.
Gelieve de kinderen te brengen en af te halen aan de sporthal. Wij latende kinderen niet alleen doorgaan
naar de parking.

ETEN EN DRINKEN
•
•

Tijdens de trainingen mag enkel water gedronken worden.
Een koek of snoepjes horen niet thuis in de sportzaal.

KLEDIJ
•
•
•
•
•
•
•

Leden worden verwacht in sportieve kledij bij voorkeur een t-shirt van de club.
Zwarte clubshirt is verplicht voor alle leden. De prijs hiervan is €10 voor kinderen en € 12,5 voor
volwassenen.
Clubmaillot is vrijblijvend voor onze leden m.u.v. de discipline groepen. Deze moeten hem verplicht
aankopen aan €50 voor meisjes en € 60 voor jongens.
Er wordt geturnd op blote voeten of lichte pantoffeltjes.
Tijdens de lessen dienen de haren netjes vastgemaakt te zijn.
Waardevolle voorwerpen (kettingen, uurwerken, ringen, enz…) laat men best thuis.
Gelieve kledij te naamtekenen.
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EEN ONGEVAL
We wensen je het niet toe, maar soms krijg je als sporter af te rekenen met een blessure. We helpen je graag verder
in de administratieve verwerking van je dossier en wensen je een spoedig herstel!
Leden, aangesloten bij Gymfed, zijn via Ethias verzekerd tegen lichamelijke schade en burgerlijke aansprakelijkheid
(aansprakelijkheid tegen over derden).
Hoe ga je te werk:
Download het ongevallenformulier, vul het volledig in - vergeet hierbij je handtekening niet - en laat de arts
vervolledigen.
Het slachtoffer meldt het schadegeval aan de club (trainer/secretaris).
De federatie handelt rechtstreeks het dossier verder af, tot en met de schadebetaling, met het slachtoffer.
Je kan de status van je dossier volgen in 'Mijn ongevallenstatus' (hiervoor moet je inloggen)
Vooraleer je opnieuw de turnzaal in duikt - vergeet je Genezingsattest niet door te zenden!

Contact: Mieke Hutsebaut (enkel op maandag & donderdag)
09 243 12 08
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NIEUW LID
HOE WORD IK EEN LID
Je mag 1 les komen proberen. Beslis je nadien om je in te schrijven, dan meld je dit aan de trainer. Om je te kunnen
inschrijven moet je lidgeld betalen en een inschrijvingsformulier invullen via onze website

www.lenigengezwind.be.
Van zodra je lidgeld betaald is en het inschrijvingsformulier correct ingevuld werd, is de inschrijving in orde. Vanaf
dat moment ben je ook verzekerd indien er iets gebeurt.

HOEVEEL BEDRAAGT HET LIDGELD
Het lidgeld is geldig voor het hele huidige seizoen en wordt berekend op het aantal uren dat je training volgt.

1 uur
1,5 uur
2 uur
2,5 uur
3 uur
3,5 uur
4 uur
4,5 uur
5 uur

TURNEN
70 euro
90 euro
100 euro
105 euro
110 euro
115 euro
125 euro
130 euro
135 euro

1 uur
1,5 uur
2 uur

DANSEN
90 euro
105 euro
115 euro

KOM IK IN AANMERKING VOOR EEN KORTING
Alle ziekenfondsen betalen elk jaar een een deel van het lidgeld terug. Wij vullen deze documenten graag samen in
zodat je deze kan indienen bij jouw ziekenfonds.

MEERDERE GEZINSLEDEN
Korting vanaf het 4de lid van een gezin, gedomicilieerd op hetzelfde adres. Het jongste gezinslid geniet van 50%
korting

GESPREIDE BETALING
Vaak is het niet eenvoudig om het lidgeld in September al te betalen. Indien u dit niet kan neem contact op met het
bestuur en samen werken we een plan uit voor gespreide betaling.

GEBRUIK VRIJETIJDSPAS OF UITPAS
Indien u in het bezit bent van een vrijetijdspas of Uit pas heb je recht op 50% korting. Hiervoor moet je een kopie
van je vrijetijdspas aan de leiding voorleggen.
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WAT KRIJG JE ALS LID VAN ONZE CLUB
•
•
•
•
•

Als lid ben je verzekerd voor lichamelijke ongevallen op training en tijdens de verplaatsing van en naar de
trainingen. Daarnaast ben je verzekerd voor alle andere clubactiviteiten.
Afhankelijk van jouw groep, train je 1 of twee keer per week onder begeleiding van ervaren trainers in de
gepaste sportinfrastructuur.
Je bent via onze club aangesloten bij sportievak en krijg je korting op hun kampen.
Je kunt deelnemen aan onze clubactiviteiten: turnshow, dansshow.
Korting op onze fit en fun dagen en verminderd inschrijvingsbedrag voor het sportkamp.

VRAGEN
Ben je een nieuw lid, dan heb je zeker heel wat vragen. Hierboven gaven we al heel wat basisinformatie.
Heb je nog vragen?
Aarzel dan niet om contact op te nemen met je trainer of de clubverantwoordelijken:
Kathleen Hermans

Kathleen.hermans@telenet.be
www.lenigengezwind.be
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