
  

 
INTERN REGLEMENT 

1.  Van de leden wordt verwacht dat zij steeds op tijd op de trainingen zijn. De leden mogen 
nooit de turn- of danszaal betreden zonder de aanwezigheid van de trainer (belangrijk in 
verband met de verzekering). 

2. Tijdens de trainingen blijven alle leden in de zaal en houden zich niet op in de 
kleedkamers, bergplaats of sanitair. 

3. De leden dragen verzorgde kledij.  Daarnaast vragen wij ook een sportvriendelijke 
haartooi. Sieraden, uurwerken, piercings worden niet gedragen tijdens de trainingen. 
Dure juwelen, gsm’s, MP3-toestellen, enz… worden beter thuis gelaten.  De club kan niet 
verantwoordelijk worden gesteld voor diefstal. Voorzie persoonlijke spullen steeds van 
een naamlabel.  

4. Turnen of dansen met snoep of kauwgom is niet toegelaten, drank in de zaal is eveneens 
niet toegelaten. Er worden tijdig pauzes ingelast om de gymnasten en dansers de kans te 
geven hun dorst te lessen.  Kleedkamers zijn evenwel geen speelplaats. 

5. Turnen onder invloed van alcoholische of stimulerende middelen kunnen we niet 
tolereren. 

6. Gymnasten dienen respect te tonen voor alle materiaal en voor de andere aanwezigen 
(trainers, bestuursleden, gymnasten). Zij blijven op hun voorziene plateau en lopen niet 
rond in de zaal. Gymnasten houden zich aan het gemeentelijke reglement betreffende de 
zaal. Bij het bewust aanbrengen van schade aan toestellen of andere delen van de 
gebouwen wordt de veroorzaker overgedragen aan de Gemeentelijke diensten die alle 
kosten op de veroorzaker zullen weerhalen. Ook kunnen zij klacht indienen bij de politie. 

7. Ouders worden enkel de laatste 10 minuten toegelaten in de zaal. Bij het vroegtijdig 
verlaten van een training dient het lid een geschreven toelating bij te hebben getekend 
door één van de ouders. Indien men afgehaald wordt door één van de ouders is dit niet 
van toepassing. 

8. Competitiegymnasten en dansers van de showteams krijgen een afzonderlijk reglement, 
specifiek op hun discipline gericht.  
Zij zijn verplicht om aan alle wedstrijden in hun discipline deel te nemen. Afwezigheid op 
een wedstrijd dient gestaafd met een doktersbriefje. Bij niet-gemotiveerde afwezigheid 
op wedstrijden zullen de kosten voor de club worden aangerekend aan het lid zelf. 

9. Inbreuken op de hierboven bermelde afspraken kunnen aanleiding geven tot sancties 
vanwege de club 

10. In principe wordt geen lidgeld terugbetaald. Uitzonderingen hierop zijn het stopzetten 
van een training of lessenreeks door de club en een ernstige medische reden, gestaafd 
met een doktersattest. In ieder geval wordt een kost van minstens €20 afgetrokken voor 
administratie en verzekering. 


