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Huishoudelijk reglement
“ goede afspraken , maakt goede vrienden”
Onze vereniging houdt ervan U in te lichten over de dagelijkse werking van G-gym Vlimmeren.
We stellen dan ook op prijs dat ieder van ons weet hoe het leuk te vinden en te houden.
Bij interesse voor onze lessen vragen we dan ook om een ‘intake’ gesprek aan te vragen ; hierbij
trachten we overeenstemming te vinden tussen ons aanbod en datgene wat jullie zoeken.
Elke seizoen vatten we aan met een proef-les , deze les mag je dan bijwonen en kan je kennis maken
met onze leerkrachten , het lokaal en misschien wel anderen van de groep.
Als jij je wilt lid maken , dien je een inschrijving te doen. Hierop vul je de nodige gegevens in en
betaal je het lidgeld via overschrijving of via bancontact app ter plaats.
Als we de betaling ontvangen hebben ,ben je lid.
De lessen beginnen stipt , zorg er dan ook voor dat je tijdig in het lokaal bent.
Kun je om welke reden dan ook , niet aanwezig zijn , laat je zo snel mogelijk de juf iets weten.
Tijdens de lessen dragen we een zwarte short en natuurlijk onze groeps T-shirt. Die krijg je van de
vereniging , breng ook speciaal schoenen mee voor de les , zo blijft alles netjes.
Tijdens de les kan je enkel water of sportdrank drinken dat je zelf meebrengt tijdens de pauze die we
daarvoor nemen. Snoep, sieraden, gsm of andere dure zaken laat je best thuis.
We dragen steeds zorg voor de materialen die we gebruiken en helpen bij het opbergen ervan zoals
de juf het graag heeft , en blijft het lokaal voor iedereen proper en netjes.
Als je het niet weet , dan vraag je gewoon vooraf aan de juf of het een goed idee is , ze zal je dan wel
zeggen wat kan en niet kan;
Zo is het ook de juf die je verder kan helpen met wat je nog niet weet , en anders kan via e-mail
ggymvlimmeren@gmail.com altijd terecht met welke vraag dan ook.
We zullen je dan ook graag zo snel als mogelijk antwoorden.
Na je inschrijving krijg je een lessenrooster. Kijk deze goed na voor je vertrek naar de les , zo sta je
niet voor een gesloten deur.
De ouder die wil wachten nabij het lokaal , zal er zeker op letten dat de les niet gestoord wordt , zo
kan jij nog beter je best doen.
Voor een na de les mag de ouder steeds de juf aanspreken.
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Voor de ouder is het een weet dat we aangesloten zijn bij GYMFED (de Nationale
Gymnastiekfederatie) , we ook steun krijgen van de Gemeente Beerse , sportdienst Beerse, dienst
Sport Vlaanderen … en samenwerkingen hebben met andere verenigingen die G-werking aanbieden
zoals omnisportvereniging Krik Krak, …
Heel leuk zou het zijn als je op onze website ziet wie onze werking ook ondersteunt , misschien ken je
ze wel. Laat hen dan weten dat je van onze vereniging bent en dat je het fijn vindt dat ze ons
sponseren , dat vinden zij ook fijn.
Als er dan toch iets mis zou lopen , verwittig je onmiddellijk de juf , die zal dan zeggen hoe je de
papieren dan best zo snel mogelijk in orde brengt zodat de verzekering dit fijn kan regelen.
Als vereniging doen we er alles aan helder en transparant om te gaan met onze leden , maar ook wij
dienen ons te houden aan de ‘ privacy van persoonsgegevens ‘ dus heb je hierover vragen aarzel dan
niet en laat het ons weten.

Sportieve G-roetjes
Het G-GYM Vlimmeren -team
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