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Gedragscode voor Gymnasten en hun Ouders aangesloten bij
TKOZ – seizoen 2020-2021
Algemeen
ü Iedereen is in onze club welkom, ongeacht afkomst, geaardheid, mentale of geestelijke
beperking of beperkte fysieke beperking.
ü Een inschrijving is volledig als de inschrijving via de website werd gedaan en het lidgeld betaald
is. Iedere ingeschreven gymnast ontvangt een persoonlijke lidkaart van de
‘Gymnastiekfederatie Vlaanderen’ die je kan downloaden via www.gymfed.be.
ü Gymnasten waarvan de betaling ons voor 1 oktober niet bereikt heeft, of niet kunnen
aantonen dat de betaling heeft plaatsgevonden, zullen geweigerd worden in de lessen. Vanaf
het moment dat zij dit alsnog in orde brengen, kunnen zij opnieuw deelnemen
ü Indien zich er tijdens het jaar wijzigingen in de persoonlijke gegevens voordoen (adres, telefoon,
...) dient de gymnast dit te melden bij de lesgever of het bestuur.
ü Gymnasten en ouders mogen steeds contact opnemen met het bestuur voor vragen en/of
bedenkingen. Dit kan via bestuur@turnkringolympia.be
ü TKOZ werkt samen met een API = Aanspreekpunt Integriteit. Dit is een vertrouwenspersoon voor
gymnasten en lesgevers. Voor onze club is dit Annelies Mommeyer
ü TKOZ heeft ook de Panathlon verklaring ondertekend. Kortom, we zijn niet alleen een sportieve
club op fysiek gebied, maar ook op menselijk vlak.
ü Het turnseizoen start begin september en eindigt eind mei. Er zijn groepen die hiervan kunnen
afwijken na overleg met de trainer en het bestuur.
ü Tijdens de schoolvakanties worden er geen trainingen gehouden voor de recreatieve groepen,
hier kan van afgeweken worden na afspraak met trainer en bestuur (bv. ter voorbereiding van
het turnfeest).
ü Laat geen waardevolle dingen in de kleedkamer achter (gsm, geld, ...). TKOZ neemt geen
verantwoordelijkheid bij het verdwijnen hiervan.
ü De gymnasten en hun ouders behandelen tijdens alle activiteiten (lessen, clubactiviteiten,
wedstrijden, ...) de trainers en het bestuur met respect, hiermee tonen ze hun waardering naar
deze mensen die zich een heel jaar belangeloos inzetten. Dit houdt ook in dat ze de richtlijnen,
tips en uitspraken van de betrokken lesgevers opvolgen.
ü De gymnasten volgen de aanwijzingen van de zaalwachter i.v.m. de verdeling van de
kleedkamers zonder discussie op. Ook de zaalwachter wordt met het nodige respect
behandeld.
ü De gymnasten en hun ouders zijn verplicht zich tijdens alle clubactiviteiten respectvol te
gedragen naar andere gymnasten en clubs.
ü Deelname aan selectie- of wedstrijdgroepen kan enkel na selectie door de trainer die deze
groepen begeleidt.
ü Een gymnast die de vaardigheden en het talent heeft om door te groeien in een hogere groep
wordt deze kans geboden, maar zeker niet verplicht.
Gymnasten
ü Gymnasten uit de recreatieve groepen dienen zich sportief te kleden voor de lessen.
Gymnasten uit de selectie- en wedstrijdgroepen moeten in een turnpakje (vrije keuze) trainen.
ü Gymnasten uit de selectie- en wedstrijdgroepen zijn verplicht om het club-turnpakje aan te
kopen en te dragen tijdens wedstrijden en officiële aangelegenheden.
ü Er wordt van de gymnasten verwacht dat ze deelnemen aan de activiteiten die door TKOZ
worden georganiseerd. (bv. Turnfeest)

www.turnkringolympia.be

Turnkring Olympia Zonhoven vzw

2

Berkenenstraat 28, 3520 Zonhoven
Ondernemingsnummer: 0466.669.968
www.turnkringolympia.be – info@turnkringolympia.be

ü Bij ongepast gedrag (pesten, beledigen, discriminatie, grof taalgebruik en stelen) kan je
geschorst worden
ü Tijdens de lessen en de wedstrijden zijn de haren steeds bij elkaar gebonden.
ü Het dragen van juwelen en uurwerken is tijdens de sportactiviteiten verboden. Dingen die niet
verwijderd kunnen worden, dienen te worden afgeplakt of bedekt met een polsbandje.
ü Verwittig je lesgevers bij afwezigheid
ü In de turnzaal is enkel het drinken van water toegestaan.
ü De lessen starten op het aangegeven uur. De gymnasten zijn 10 minuten vroeger in de zaal om
te helpen met het opzetten van de toestellen. Ook op het einde en na de les zijn ze aanwezig
om op te ruimen.

Ouders
ü De jaarlijkse bijdrage wordt door het bestuur bepaald. Hier wordt rekening gehouden met het
aantal trainingsuren van de discipline.
ü Er worden geen lidgelden terug betaald
ü Laat de coaching over aan de lesgevers
ü Ouders kunnen zich ook lid maken van deze federatie, door het afgesproken bedrag aan de
club te betalen. Hierdoor krijgen zij korting op het toegangsgeld van wedstrijden en zijn zij ook
verzekerd.
ü Je mag op geen enkel moment de trainingsvloer betreden
ü Indien ouders de lesgever wenst te spreken doen ze dit na de les.
ü De gymnasten nemen deel aan de ingeschreven wedstrijden. Indien dit niet mogelijk is omwille
van ziekte of ongeval, dient een medisch attest voorgelegd te worden. Indien de gymnast zich
te laat afmeldt, waardoor uitschrijven niet meer mogelijk is, dient hij de boete zelf te betalen.
ü Je mag op geen enkel moment de wedstrijdvloer betreden
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