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 Leden geven wijziging van adres, mailadres, telefoon meteen door aan het 
secretariaat.  

 Onze privacyverklaring is terug te vinden op onze website 
www.turnkringneptunus.be. 

 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, of een artikel voor meer dan 
één uitleg vatbaar is, beslist het Bestuur.  Wat gemeld wordt aan één van de 
leden van het Bestuur, is bespreekbaar in de Algemene Vergadering. 

Aldus opgesteld in de Algemene Vergadering te Bredene , 31 augustus 2020. 

Voorzitter:  Marc Van de Velde 

Secretaris:  Anne Van de Velde - 0497/16 38 37 – gobianne@hotmail.be 

Bestuursleden: Curt Claeys, Grace Van Eycken, Katrien Vandevelde,  
Pol Vercruysse, Jes Pollet 

Lesgevers: 

* Allein Jolan 0493/72 55 18 * Golsteyn Sander 

* Bonne Bieke 0485/82 00 32 * Steppe Ellen 0472/47 51 60 

* Boucquez Axelle 0486/02 32 31 * Van de Velde Anne  0497/16 38 37 

* Brak Annelies 0487/45 21 99 * Flander Kevin 0478/16 82 21 

* Vandevelde Katrien 0486/878276  * Hendrycks Casey 0472/54 35 41 

* Drieghe Ewoud 0498/53 88 37 * Van Eycken Grace  0476/59 39 14 

* Gielens Annie 0496/62 40 57 * Van Lyl Helena 0479/94 84 46  

* Leyre Maja  *Gheneyn Vicky 0491/030 974 

* Velghe Sofie   

                Huishoudelijk reglement Turnkring Neptunus Bredene vzw 

Niets is zo leuk als met zijn allen samen bewegen, zich uitleven en de conditie 

verbeteren.  Om het leuk te houden zijn enkele eenvoudige wederzijdse 

afspraken nodig. Denk maar aan tijdig laten weten of je een les kan 

volgen/geven of niet, zorg dragen voor elkaar en voor je spullen.  Dingen die we 

dagdagelijks doen, hieronder wat meer in detail. 

 Lidmaatschap: Om lid te worden betaal je het inschrijvingsgeld.  Het bedrag 

wordt vastgesteld door het Bestuur.  Aansluiten bij Turnkring Neptunus 

Bredene vzw houdt ook in dat je akkoord gaat met de inhoud van dit 

huishoudelijk reglement. 

 Om lid te worden is de minimum leeftijd, zowel voor jongens als voor 

meisjes, 3 jaar.  Uitzondering wordt gemaakt voor het knuffelturnen.  Er is 

geen maximum leeftijd voorzien. 

 Sporters kunnen 1 les op proef komen turnen, daarna moet het lidgeld 

betaald worden.  Elk lid is verzekerd tijdens het sporten.  De lesgever en/of 

het Bestuur van Turnkring Neptunus Bredene VZW kan, bij niet-betaling van 

het lidgeld, de sporter toegang tot de les ontzeggen.  Turnkring Neptunus 

Bredene vzw is lid van Sporta.  De verzekering is geregeld via deze federatie.   

Elk gebeurlijk ongeval dient onmiddellijk gemeld aan de aanwezige lesgever 

of bestuurslid. 

 Kinderen worden tijdig gebracht en afgehaald. 

 Kinderen gaan voor het begin van de les naar het toilet. 

 Uurwerken, juwelen en andere waardevolle voorwerpen worden 

thuisgelaten.  

 Lange haren worden vastgemaakt. 

 Gsm, iPhone, iPad en iPod worden NIET gebruikt tijdens de lessen. 

 



 

                                                                                                                                                                                      

 

 Van de leden wordt verwacht dat ze: 

  -  de lessen zoveel mogelijk volgen; 

 - Een positieve houding aannemen ten opzichte van de lesgever alsook tov. 

de mede-leden; 

 - Zich tijdig afmelden indien de les niet kan worden gevolgd.   

De contactgegevens van de lesgevers staan onderaan dit formulier 

vermeld; 

 -  Mee instaan voor de goede naam van Turnkring Neptunus Bredene vzw; 

 Van de lesgevers wordt verwacht dat zij: 

 -  Zorg dragen voor een veilig en uitdagend sport-klimaat; 

 -  De aanwezigheidslijsten bijhouden; 

 -  Elke les aanwezig zijn.  Een les afgelasten is de allerlaatste optie;   

 -  Het Bestuur tijdig op de hoogte brengen bij afwezigheid zodat voor 

vervanging kan gezorgd worden.  Ze volgen de afspraken met het Bestuur 

over de communicatie hierover naar de leden, zodat deze duidelijk weten 

of er al dan niet vervanging is voorzien voor die les(sen); 

 -  Minstens 5 minuten voor de aanvang van de les aanwezig zijn; 

 -  Stipt hun les beginnen en 5 minuten voor het einde van het lesuur hun les 

beëindigen, zodat de volgende les tijdig kan starten; 

 -  Regelmatig hun mails nakijken en beantwoorden; 

 Van de ouders wordt verwacht dat zij : 
- hun kinderen motiveren tot positief sport- en groepsgedrag; 
- verantwoordelijkheid nemen voor het veilig halen en brengen van hun 

kinderen;  
 Een lid dat reeds aanvangt met turnen vooraleer de lesgever aanwezig is, 

doet dit geheel op eigen risico en Turnkring Neptunus vzw kan in dit geval, 

onder geen enkel beding, aansprakelijk worden gesteld. 

 Dragen van aangepaste sportieve kledij is verplicht.  Geen jeans, geen rokjes  

of kleedjes.  De sportschoenen worden in de sportzaal aangedaan. 

 Verbaal en/of lichamelijk geweld zal niet getolereerd worden. Hiervoor zal 

Turnkring Neptunus Bredene VZW de nodige stappen ondernemen. 

 Wanneer een kleedkamer voorhanden is, zal het omkleden in de kleedkamer 

gebeuren en niet in de sportzaal.  Laat geen waardevolle voorwerpen achter 

in de kleedkamers.  De Turnkring Neptunus Bredene vzw is niet 

verantwoordelijk voor diefstal of verlies. 

 Niet-leden (ouders) worden niet toegelaten tot de oefenzaal. 
 Frisdranken en etenswaren worden niet toegelaten in de sportzaal.  Een 

flesje water kan wel (naamtekenen voor de kinderen aub.). 
 Correspondentie naar de ouders toe (brieven, mails,…) gaat via het Bestuur. 
 Bijkomende speciale activiteiten georganiseerd in het kader van de club of 

door de lesgever worden vooraf met het Bestuur besproken, minstens één 
week op voorhand. Dan wordt ook de verzekering in orde gebracht. 

 Het niet-deelnemen aan lessen of trainingen kan geen aanleiding geven tot 
het terugvorderen van het betaalde lidgeld noch van een deel ervan. 

 Het door overmacht (bv. covid-19) niet-organiseren van lessen of trainingen 
kan eveneens geen aanleiding geven tot enige terugbetaling van lidgeld. 

 De verantwoordelijkheid van de lesgever stopt aan het einde van de les. 
 Leden gaan akkoord dat foto’s, genomen tijdens de lessen, tijdens 

activiteiten, kunnen gebruikt worden voor publicatie (website, facebook,…) 
binnen het kader van de club. Zoniet moet ‘niet akkoord’ expliciet op het 
secretariaat gemeld worden (gobianne@hotmail.be).  

 De opwarming is er om kwetsuren te voorkomen.  Wie te laat komt kan 
verplicht worden zich op te warmen alvorens de oefeningen mee te doen.  

 Gebruik het materiaal enkel voor de daarvoor bestemde doeleinden. 
 Na de les alle materiaal terugleggen op de daarvoor bestemde plaats.   

Het plaatsen en wegbergen van materiaal is een taak van alle leden van een 
groep.  

 Bij langdurige afwezigheid - zonder geldige reden - kan het lid van deelname 
aan buitengewone activiteiten uitgesloten worden. 

 We houden de zaal, de kleedkamers en de toiletten proper. 
 Dieren zijn niet toegelaten in de sportzaal. 
 Verkoop en/of promotieactiviteiten kunnen enkel na expliciete en 

schriftelijke toestemming van het Bestuur van Turnkring Neptunus Bredene 
vzw.  
In de regel wordt dit niet toegelaten. 


