Gymclub Klim Op
Contact: Bart Merckx
Langehaagstraat 5
9308 Gijzegem
0496 / 40 72 15
gymclubklimop@telenet.be
www.gymclubklimop.be

CLUBREGLEMENT

Iedere lid wordt verondersteld het clubreglement te kennen en dit te respecteren.
Door je in te schrijven ga je akkoord met het clubreglement

Lidmaatschap - lidgeld
✔ Elke natuurlijke persoon, van beide geslachten en vanaf drie jaar, kan lid worden van
Gymclub Klim Op. Men is lid van het ogenblik dat het inschrijvingsformulier(online) is
ingevuld en het lidgeld aan de club is betaald.
✔ Indien dit niet gebeurt na de tweede les, is het bestuur gemachtigd om het desbetreffende
lid uit te

sluiten.

✔ Vanaf de betaling is het lid verzekerd en enkel dan kan op de verzekering aanspraak
gemaakt worden.
✔ Het lidgeld wordt enkel terugbetaald om medische redenen. Hiervoor dient een medisch
attest aan het secretariaat bezorgd te worden.
✔ Stoppen om persoonlijke redenen is geen geldige reden tot terugbetaling.
✔ Voor elke terugbetaling zal een administratieve kost van €25,00 aangerekend worden.

Afspraken in de zaal
✔ Elk lid is 10 minuten voor de aanvang van de lessen aanwezig en wacht in de daarvoor
voorziene ruimte tot de lesgever hem/haar daar komt ophalen. Indien er nog een les bezig
is in de sporthal mag deze onder geen beding gestoord worden.
✔ Sportkledij is verplicht, dus geen jeansbroeken, kleedjes, gewone schoenen,…
Er wordt geturnd op blote voeten, lichte turnpantoffels of sportschoenen(voor de
kleinsten).Draag geen sieraden (oorringen, uurwerken, ringen, armbandjes…) Lange
haren worden steeds samengebonden of opgestoken.
✔ Al het materiaal wordt SAMEN klaargezet en ook opgeruimd.
✔ In de sporthal mag enkel water gedronken worden.
Frisdranken, eten en/of snoepwaren zijn daar verboden.
Afval wordt steeds achtergelaten in de vuilnisbakken in de gang (geen plastieken flesjes
achterlaten in de zaal)
✔ De club kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel verlies of diefstal van
waardevolle voorwerpen en kledij. Deze waardevolle zaken laat je best thuis of geef je aan
iemand in bewaring. Laat deze zaken ook niet achter in de kleedkamers van de sporthal.
De club kan ook niet verantwoordelijk zijn voor het opzettelijk beschadigen van materialen
welke al dan niet
van de club zijn.
✔ De leden van wedstrijdgroepen verbinden zich ertoe om een turnpak en de clubtraining
aan te kopen.
✔ Ouders blijven geen volledige les in de zaal (om pedagogische redenen).
Bij het begin en het einde van training kunnen ze 10 minuten in zaal naar de les kijken.

Trainingen – aanwezigheden:
✔ Een regelmatige aanwezigheid in de turnlessen is vereist.

✔ Ouders of de personen die de gymnast naar de les brengen controleren steeds of de
lesgever(s) aanwezig is(zijn) bij het begin van de les.
✔ Je zorgt ervoor dat je 10 minuten voor aanvang van de les aanwezig bent, zonder de
voorgaande les te storen.
✔ Je blijft steeds tot het einde van de les.
Indien je door omstandigheden toch vroeger moet vertrekken, dan breng je de lesgever
voor het begin van de les van op de hoogte
✔ Aan de ouders wordt gevraagd om de lesgever te verwittigen indien iemand niet tijdig kan
opgehaald worden. Telefoonnummer sporthal: 053 60 34 80
✔ De verantwoordelijkheid van de lesgever duurt tot 10 minuten na afloop van de les.
Deze geldt enkel indien de gymnast in de zaal aanwezig blijft.

Verzekering - ongeval
Van zodra je lidgeld betaald is (en bij je eerste les = proefles) ben je door de
verzekeringsmaatschappij van de Gymnastiekfederatie verzekerd.
Ongevallen die plaatsvinden tijdens de lessen of tijdens de verplaatsing van of naar de les dienen
binnen de 24 uren gemeld te worden aan het bestuur. Het is wenselijk om een kwetsuur reeds
tijdens/na de les aan de trainer te melden.
Het document en de procedure voor het indienen van een ongevalsaangifte vind je hier terug:
Ongevalsaangifte
Voor de verplaatsing van en naar de zaal dient de kortste en veiligste weg genomen te worden,
vermits enkel dit traject gedekt wordt door de verzekering.

Foto’s en film
Als lid van Gymclub Klim Op geef je de club de toestemming om tijdens het clubgebeuren
gefotografeerd of gefilmd te worden door de club hiervoor aangestelde personen
De club mag deze foto’s gebruiken voor publicitaire doeleinden en publicaties op de eigen
website en Facebookpagina.
Indien het lid (of een ouder) niet akkoord is dat foto’s van het lid op de website of de

Facebookpagina verschijnen, dan moet dit schriftelijk of via mail aan het secretariaat van de club
gemeld worden.

