Halense Turnkring
Beste ouders en turn-/dansvrienden,
Op zaterdag 7 september 2019 starten we het nieuwe turn- en dansseizoen.
Ons aanbod van gymnastiek en dans kan je in onderstaand schema terugvinden. We hebben het
lesschema beperkt aangepast zodat we maximaal vier groepen tegelijkertijd actief hebben in de
zaal. Ook blijven we onze jonge aspirant-initiators gymnastiek mee inschakelen als hulptrainers in
onze turntrainingen. Zo zetten we in op een nog betere begeleiding van je zoon/dochter. Als
jeugdclub begeleiden we meisjes en jongens vanaf 3 jaar (geboortejaar 2016), maar ook onze 16+
en volwassenen zijn welkom!
Data om alvast te onthouden: Het lentefeest zal dit jaar doorgaan op zaterdag 21 maart 2020.
Onze eetdag zullen we dit jaar organiseren op zondag 17 november 2019.
Zie hieronder het deels gewijzigde lesschema:
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Of voor u in een schema gegoten:

ZATERDAG
TURNEN

9u00 - 10u30

DANS

SELECTIE B
5, 6de lj, 1ste
middelbaar
(Gerard/Katrijn)

Start to Gym
Start to Gym Start to Gym
3de lj A
3de lj B (Lien)* 4de lj (Laura)*
(Sofie)*

Start to Gym (meisjes)

Gym + (Frank /
Sofie)

10u30 -11u30
1ste lj

2de lj

Lien*

Laura*

SELECTIE A
vanaf 2de
middelbaar +
jongens 14+
(Selectie)
(Gerard/Katrijn)

10u45-11u30

Danskriebels
kleuters
(Annelies)

11u3012u30

Street - Mini's
Basic:
1-4 lj
(Annelies)

Kleutergym & Multimove (meisjes + jongens)
11u45 tot
12u45

3-jarige
kleuters
(°2016)
(Laura)*

Jongens1 (1,
5-jarige
4-jarige
2, 3de lj)
kleuters
kleuters
(Frank)*
(°2014)(Sofie)
(°2015) (Lien)*
*

*bijgestaan door één van de aspirant-initiators: Mirthe, Elke, Lore, Yanthe, Anthony, Thomas, Neel

Street - Kids +
Junior Basic:
12u30-13u30
5-6de lj,
middelbaar
(Robin)

WOENSDAG

DINSDAG

TURNEN

TURNEN

18u30-20u00

RecreaGym:
5de-6de lj
(D) (Laura)*

20u00-22u00

Toestelturnen
Dames
(16+)(Katrijn)

RecreaGym:
12j+ (C)
Jongens 14+
(Lien)*

Jongens2
14u30-16u00 4de lj - 2de SO
(Gerard)*

Recreagym:
vanaf 1ste
16u00-17u30
middelbaar
(Lien)*

SELECTIE Recreagym: 9A + B (Gerard) 12 jaar (Frank)*

Opmerking: het lessenschema kan mogelijk aangepast worden,
omwille van inschrijvingsaantallen, groepsgroottes of
beschikbaarheden van lesgevers

Alle lessen gaan door in Sporthal De Koekoek (grote zaal voor turnlessen, kleine zaal voor
danslessen).
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Start:
Bij de start van het sportjaar nemen we de tijd om iedere turn(st)er in te delen in zijn/haar
niveau/leeftijdsgroep. Kijk hieronder wanneer we jullie precies verwachten:
Op zaterdag 7 september verwachten we:
• de meisjes van het derde en het vierde leerjaar om 9u00 (tot 10u30)
• de selectiegroep B van vorig seizoen (Gerard) om 9u00 (tot 10u30)
• de meisjes van het eerste en het tweede leerjaar om 10u30 (tot 11u30)
• de meisjes van de gym+ groep van vorig seizoen (Sofie/Frank) om 10u00 (tot 11u30)
• de selectiegroep A van vorig seizoen (Frank/Gerard) om 10u30 + Selectie jongens +14jaar
• de jongens van het eerste, tweede en derde leerjaar om 11u45
• Kleuters dansen bij de Danskriebels van 10u45 tot 11u30 (kleine zaal) Zij kunnen dan na
een korte pauze (onder begeleiding) aansluiten bij het kleuterturnen
• ALLE kleuters (geboortejaren °2016, °2015 en °2014) om 11u45. De trainers zetten voor de
kleuters een bewegingsparcours op, zodat de kleuters meteen van start kunnen gaan.
Daarna is er voldoende ruimte in de sporthal om andere bewegingsvormen uit het Multimove
programma aan te bieden
• Dansers van het eerste tot en met vierde leerjaar om 11u30 (tot 12u30) (kleine zaal)
• Dansers van het 5de leerjaar en ouder om 12u30 (tot 13u30) (kleine zaal)
Op dinsdag 10 september verwachten we:
• de meisjes van het 5de en 6de leerjaar en middelbaar onderwijs (+12j) om 18u30 (tot 20u00)
• de jongens +14 jaar om 18u30 (tot 20u00)
• onze ‘toestelturnen dames’ van 20u00-22u00. Iedereen vanaf 16 jaar is welkom!.
Op woensdag 11 september verwachten we:
• de jongens vanaf het vierde leerjaar t.e.m. 2de SO van 14u30-16u00
• de meisjes vanaf het middelbaar van 16u00-17u30
• de meisjes van het derde tot en met het zesde leerjaar van 16u00-17u30
• de meisjes van de selectiegroepen (selectie A & B) voor een tweede turntraining op
woensdag van 16u00-17u30
Pasdagen: zat 7 en
Clubuniform:
14/09, di 10/09 en
We verwachten onze leden in clubkledij en aangepaste danskledij!
woe 11/09 tijdens
Kleuters: kort broekje (vrij) en club T-shirt (8 €)
trainingsuren
Jongens: nieuw broekje + T-shirt (kids:  34.5 €, volw:  41.5 €)
Meisjes vanaf 6 jaar: clubturnpakje ( 42.5 €) (bijpassend broekje is niet verplicht:  18 €)
Dansers: Loszittende sportkledij (geen jeans!), sportschoenen (met witte zolen).
Gelieve de aankoop van turnkledij cash te betalen.

Communicatie:
Op onze website www.halenseturnkring.be houden we u op de hoogte van recent nieuws, data van
de lesmomenten en andere aankondigingen (en nog veel meer zoals foto’s van het turnfeest).
Dringende informatie wordt ook via e-mail en op het infobord bij de ingang van de sporthal
weergegeven. We vragen u dan ook vriendelijk deze informatiekanalen te raadplegen zodat
iedereen op de hoogte is van de werking van onze club. !!! Je kan ons nu ook volgen via twitter:
@HTK_Turnkring en op FaceBook. Heb je een vraag ? Spreek ons (bestuur & lesgevers) dan even
aan of stel je vraag via info@halenseturnkring.be
Helpende handen en sponsors:
Wil jouw bedrijf onze club in z’n werking ondersteunen? Neem dan contact op met Tony Driessens
voor sponsormogelijkheden. Helpende handen maken het werk in een vereniging licht. Wil je graag
een taak op je nemen of meewerken aan één van onze activiteiten laat het ons dan even weten.
Wij appreciëren iedere helpende hand.
Noot: Het bestuur is niet verantwoordelijk voor het ontvreemden van kledij en persoonlijke bezittingen (teken je kleding
met je naam). Er kunnen foto’s van de turn- en dansactiviteiten worden genomen en gepost op onze website, facebook e.d.
waar uw kind herkenbaar op staat. Indien u dit niet wenst, gelieve dit te melden aan het bestuur.
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Inschrijvingen (online vanaf 1/08/2019):
Huidige leden kunnen herinschrijven tussen 1/08 en 26/08 via het online
inschrijfsysteem – vanaf 27/08 zullen ook nieuwe leden kunnen inschrijven. Gezien we
verwachten dat de maximale groepsgroottes snel ingevuld zullen worden is tijdig
inschrijven de boodschap!
Het inschrijvingsgeld omvat een vaste bijdrage voor het lidmaatschap bij de Vlaamse Gymnastiek
Federatie vzw. Bij het online inschrijven wordt voor ieder lid op basis van zijn of haar leeftijd
mogelijke trainingsgroepen voorgesteld. Op basis van gekozen trainingsgroepen wordt het
inschrijvingsgeld dan berekend (+ eventuele kortingen). Gelieve voor de selectiegroepen enkel in
te schrijven indien je vorig seizoen reeds in een selectiegroep turnde. In de loop van de maand
september worden aanpassingen doorgevoerd in functie van leeftijds- en vaardigheidsgroepen en
kan je trainingsgroep nog worden aangepast. Gelieve ook meteen voor alle gezinsleden in te
schrijven.
Inschrijven kan vanaf nu online (login met je e-mail + paswoord (vorig jaar
toegestuurd)/(nieuw aan te vragen)). Bij het online inschrijven betaal je meteen via beveiligd
(Mollie) online bankieren.
Inschrijvingsgeld (lidmaatschap GymFed = 15 € + specifieke bijdrage per trainingsgroep) per kind
(vanaf 3de kind: 15 € lidmaatschap GymFed, één activiteit gratis):
Eén sessie turnen:

◼
◼
◼

Eén kleutersessie&multimove of één turnsessies van 1 uur (Start to Gym 1 & 2, jongens 1):
o 15 € + 70 € = 85 €
Eén turnsessie 1.5 uur (Start to Gym 3 & 4, Recreagroepen, Selectiegroepen, woensdagturnen):
o 15 € + 80 € = 95 €
Toestelturnen dames:
o 15 € + 145 € = 160 €
o of 10-beurtenkaart aan 50 € (2 seizoenen geldig)

Dans:

◼
◼

Street Dance:
Danskriebels:

15 € + 70 €= 85 €
15 € + 60 €= 75 €

Combinaties:

◼

Combineer je 2 activiteiten: 15 € korting
o Zaterdag- of dinsdagturnen (1.5 uur) + woensdagturnen (1.5 uur):
▪
15 € + 80 € + 80 € - 15 € korting = 160 €
o zaterdagturnen (1 uur) + Street Dance:
▪
15 € + 70 € + 70 € - 15 € korting = 140 €
o Zaterdag-, dinsdag of woensdagturnen (1.5 uur) + Street Dance:
▪
15 € + 80 € + 70 € - 15 korting = 150 €
o kleuterturnen&multimove + Danskriebels:
▪
15 € + 70 € + 60 € - 15 € korting = 130 €

◼

Combineer je 3 activiteiten: 45 € korting
o Zaterdag- of dinsdagturnen (1.5 uur) + woensdagturnen (1.5 uur) + Street Dance:
▪
15 € + 80 € + 80 € + 70 € - 45 € korting = 200 €

Gezinskorting:

vanaf het derde kind binnen een gezin
korting = 70 € (dit wil zeggen dat één activiteit van één uur gratis is), het vaste lidgeld dient betaald te
worden
! De meeste ziekenfondsen ondersteunen de sportdeelname van je kind/jongere en storten een deel van de
inschrijvingsgelden terug.
◼
◼

Verdere info: Inge Buntinx 0475/239775 (na 17u00) (ledenadministratie), Voorzitter Martine Thomis
013/44.14.10 of 0484/293005 (na 19u00), Penningmeester Tony Driessens 013/55.27.87 GSM: 0474/715076,
Dyana Libens (kledij) of Ton Moors, via het info-formulier op www.halenseturnkring.be, of via
info@halenseturnkring.be

Het lesgeversteam heeft er alvast veel zin in en staat klaar om iedereen een uitdagend sportjaar te
bezorgen! Sportieve groeten vanwege bestuur en trainers!
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