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Welkomstwoord

Beste EWB-lid,

Van harte welkom bij Turnkring EWB vzw.

Door aan te sluiten bij onze turnkring heb je meteen gekozen voor een jarenlange ervaring. Onze 

club bestaat immers sinds 1913 en staat voor een professionele en kwaliteitsvolle aanpak waar de 

gymnast centraal staat. 

Ons streefdoel is om een breed publiek een gezonde, ontspannende sportbeleving te laten er-

varen. EWB richt zich vooral op de recreatieve beoefening van de turnsport. Hierbij gaat speci-

fieke aandacht naar de individuele mogelijkheden van de leden zodat elkeen zich optimaal kan 

ontplooien. 

Voor elke leeftijdsgroep is een aangepaste begeleiding voorzien, gaande van spelend bewegen 

voor de kleinsten (Multimove - Kleuters), naar prestatiegerichte training voor de jongeren en fit-

heidstraining voor de senioren. Hiertoe stelt EWB een aangepaste sportzaal, specifieke toestellen 

en gediplomeerde trainers ter beschikking van zijn leden. 

Voor de leden die wensen te evolueren naar een meer competitieve beoefening van de turn-

sport stelt EWB zijn deskundigheid en ervaring beschikbaar in de begeleiding naar een (semi-)

professionele turnclub.
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1. De club

1.1 Algemene informatie

Binnen Zottegem en haar buurtgemeenten wil EWB vzw zich profileren als een vereniging die 

een zo groot mogelijk publiek wil mobiliseren om actief aan gezonde, recreatieve sportbeleving 

te doen. EWB richt zich vooral op de recreatieve beoefening van de turnsport. Hierbij gaat speci-

fieke aandacht naar de individuele mogelijkheden van de leden zodat elkeen zich optimaal kan 

ontplooien. EWB richt zich tot alle leeftijdsgroepen, van kleuter tot senior. Voor elke leeftijdsgroep 

is een aangepaste begeleiding voorzien, gaande van spelend bewegen voor de kleinsten, naar 

prestatiegerichte training voor de jongeren en fitheidstraining voor de senioren.
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1.2  Aanbod: afdelingen binnen EWB

Om bovengestelde visie waar te maken, bestaat EWB uit verschillende afdelingen:

Omdat elk kind anders is, werken wij niet met leeftijdcategorieën maar met instapniveaus. 

MULTIMOVE - Kleuters biedt onze allerkleinsten (3- tot 5-jarigen) een gevarieerd bewegings-

programma aan, waarin de focus op de algemene ontwikkeling van vaardigheden ligt. Door  

kinderen in uitdagende bewegingssituaties te plaatsen waarbij ze ervaringen opdoen in de 

twaalf bewegingsvaardigheden, wordt hun motorische ontwikkeling geprikkeld. Plezierbele-

ving staat hierbij centraal! De fundamentele bewegingsvaardigheden zijn cruciaal om op latere  

leeftijd sportspecifieke vaardigheden te leren.

Onze BASISGROEPEN zijn opgesplitst in een meisjes- en jongensafdeling. Bij de Benjamins en de 

Kadetten worden de eerste fundamenten van de turnkunst gelegd.

Bij de GEVORDERDEN hebben we drie meisjesgroepen: Miniemen, Aspirant Juffers en Juffers  

waarbij de nadruk ligt op varianten en combinaties van de basisbewegingen die noodzakelijk zijn voor 

verdere doorstroming naar Tumbling, Acrogymnastiek (Acro), Toestelturnen (AGD) en Demo. Deze vier 

afdelingen focussen zich elk op een specifiek onderdeel van de gymnastiek. De gymnasten die zijn  

ingeschreven in één van deze vier afdelingen nemen minstens één maal per jaar deel aan een wedstrijd 

op recreatief niveau.  De gevorderde jongensafdeling bestaat uit twee groepen: Scholieren en Adulten.

Sinds 2015 biedt EWB ook Freerunning aan waarbij de nadruk ligt op parkour. Bij parkour  

beweegt men zich voort op een zo snel mogelijke en efficiënte manier van punt A naar punt B. 

Obstakels worden niet vermeden maar gebruikt. Een nieuwe discipline voor lefgozers!

Bij onze SELECTIE-groepen is er keuze tussen Demo, Acrobatische gymnastiek (Acro),  

Toestelturnen (AGD) en Tumbling. Deelname kan enkel na een selectieproef, afgenomen door 

de verantwoordelijke trainer. We raden de gymnasten die lid zijn van een selectiegroep sterk aan 

om dit te combineren met een basisgroep voor gevorderden tot de gymnast alle fundamentele 

basisbewegingen perfect kan uitvoeren. Op die manier werken de gymnasten verder aan hun 

turnervaring en blijven ze evolueren.

EWB biedt ook FITHEIDSTRAINING aan voor zowel dames als heren. Tijdens de BBB-lessen 

(+18) wordt de algemene conditie verhoogd door cardiovasculaire training af te wisse-

len met spierverstekende oefeningen voor borst, buik en billen. Resultaat verzekerd! Bij de  

Dames en Senioren (+60) ligt de klemtoon eerder op het verstevigen van de spieren en het  

soepel houden van de gewrichten. 



5

KLEUTERGYM 

MULTIMOVE

BASIS

FREERUNNING

CONDITIEGYM

ONDERHOUDSGYM

GEVORDERDEN

SELECTIEGROEPEN

 

+3

+4

+5

9-12 

12-14 

+15

+18

+55

+60

leeftijd

DOORSTROOMSCHEMA



6

1.3  Doorstroming

De indeling van de leden geschiedt volgens het bereikte turnniveau van de kinderen en niet 

louter volgens leeftijd. 

De trainers in kwestie bepalen dit autonoom in de loop van de maand juni zodat dit tijdens de 

laatste les van het turnjaar kan meegedeeld worden. Kinderen die zich nieuw inschrijven en een 

eerste maal deelnemen zullen het advies van de geschikte turngroep van de trainer ter plaatse  

ontvangen. Leden starten steeds in een C- of B-groep en stromen vervolgens door naar een A-groep.

Ben je nieuw en heb je nog nooit geturnd? 

Dan mag je de eerste proefles volgen bij de Benjamins B (meisjes) of de Kadetten (jongens).  

Na het ontvangen van het advies van de trainer kan je je onmiddellijk inschrijven in de juiste groep. 

1.4  Het bestuur: wie zijn wij?

Afdeling evenementen

De afdeling evenementen organiseert en coördineert het evenementenbeleid van de club. 

Deze afdeling organiseert jaarlijks een aantal evenementen: 

• de kaas- en wijnavond

• een recreatieve wedstrijd

• het jaarlijkse optreden op de braderij

Voorzitter  Patrick De Schrijver 0498 98 32 96 pat.deschrijver@telenet.be

Penningmeester Dorien Lammens 0497 16 45 03 dorienlammens@gmail.com

Secretaris- 

Vertrouwenspersoon 

Jeroen Cochie 09 360 06 99 jeroencochie@hotmail.com

Ledenadministratie Marc Claeys marc.claeys@skynet.be

Materiaalmeester -  

Kledijverantwoordelijke 

Filip Ponnet filip@veginfor.org

Sponsoring Geert Van Daele 0496 16 11 84 

Verzekeringen Filip Goeteyn 0470 76 40 71 filip.goeteyn@telenet.be
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• We wensen een reserve aan te leggen van mensen die zich willen engageren voor onze

turnwerking en zijn jonge gymnasten.

• Wanneer het je past

• Hoelang het je past

• We hopen om op die manier de ouders dichter te betrekken.

Zin om mee te helpen? Of heb je een nieuw voorstel? Neem dan contact op met de coördinato-

ren van de afdeling evenementen,  via info@TurnkringEWB.be.

Afdeling sponsoring

Turnkring EWB vzw is een vereniging gedragen door vrijwilligers. Voor een goede werking en 

sportuitrusting is onze turnvereniging genoodzaakt om beroep te doen op onze trouwe sponsors.

Ben je zelfstandige en wil je graag jouw logo zien verschijnen op onze vernieuwde site, tijdens 

ons jaarlijks optreden op de braderie en andere evenementen. Aarzel dan niet en neem contact 

op met Geert Van Daele.

Afdeling sportcoördinatoren
Deze werkgroep zorgt voor een goede samenhang in het sportief beleid van de club. De sport-

coördinatoren stroomlijnen het reilen en zeilen binnen de verschillende afdelingen en stemmen 

de aanpak van de verschillende trainers op elkaar af. Heb je feedback m.b.t. het sportief beleid of 

vragen naar de aanpak van onze trainers? Of heb je een idee dat je eens aan de werkgroep wil 

voorleggen? Contacteer dan Jeroen Cochie.

Al onze bestuursleden en lesgevers zijn onbetaalde vrijwilligers en zijn niet voltijds met de club 

bezig. Vele onder hen oefenen daarnaast nog een job uit of zijn student. D.w.z. dat zij ook niet 

constant bereikbaar zijn maar wel ten gepaste tijde antwoorden zullen geven op vragen.

Het EWB-bestuur zorgt voor de professionele 

en algemene omkadering van onze gymnasten.

Dit laat toe om binnen onze turnkring een kwaliteitsvolle  

turnopleiding uit te bouwen.

• Wil jij ook graag meebouwen aan de sportieve toekomst 

van onze gymnasten?

• Heb je af en toe een uurtje vrij?

• Wil je op de momenten dat het past, eventjes bijspringen?
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2. Inschrijvingen

2.1  Hoe word ik lid?

Je mag één les gratis komen proberen. Beslis je nadien om je in te schrijven, dan kan dit via het 

elektronisch inschrijvingssysteem waarvan de weblink terug te vinden is op onze website: 

www.TurnkringEWB.be

OPGELET! Je bent pas lid en verzekerd wanneer we het lidgeld en het inschrijvingsformu-

lier volledig en correct ontvangen hebben. Er geldt tevens een inschrijvingslimiet voor elke 

groep. 

Ben je nieuw, 6 jaar of ouder en heb je nog nooit geturnd? 

Dan mag je de eerste proefles volgen bij de Benjamins B meisjes) of de Kadetten (jongens).  

Na het ontvangen van het advies van de trainer kan je je onmiddellijk inschrijven in de juiste groep. 

Hoeveel bedraagt het lidgeld?

We hanteren tarieven op basis van het aantal uren training dat iemand volgt. We geven ook 

korting voor meerdere kinderen uit hetzelfde gezin. Bekijk onderstaand onze tariefberekening:

Het totale lidgeld bestaat uit twee delen (A en B):

Een vast bedrag van 0 euro voor administratie, inschrijving en verzekering.

Dit is een forfaitaire kost per lid per jaar, ongeacht de duurtijd van de

lessen.

Een variabel deel van 20 euro per half uur training per week op jaarbasis.

• 1 uur per week = 2 x € 20 = € 40 / totaal lidgeld: € 0 vast + € 40 = € 1 0

• 1,5 uur per week = 3 x € 20 = € 60 / totaal lidgeld: € 0 vast + € 60 = € 1 0

• 2 uur per week = 4 x € 20 = € 80 / totaal lidgeld: € 0 vast + € 80 = € 1 0

• …

Vanaf het 2de lid per gezin wordt het vast bedrag € 0 per lid i.p.v. € 0.

Kom ik in aanmerking voor een korting?

Gezinskorting: indien er meerdere gezinsleden (zelfde adres) aangesloten zijn krijgt men vanaf 

het 2de gezinslid een korting van € 10. 

Ziekenfonds: alle ziekenfondsen betalen elk jaar een deel van het lidgeld terug. Het nodige  

attest hiervoor wordt u elektronisch bezorgd per mail na betaling en in de loop van de 

maand december 20 .
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2.2  Wat krijg je als lid van onze club?

Als lid van Turnkring EWB krijg je volgende zaken:

• Als lid ben je verzekerd voor lichamelijke ongevallen op training en tijdens de verplaatsing van 

en naar de trainingen. Daarnaast ben je verzekerd voor alle andere clubactiviteiten.

• Afhankelijk van jouw groep train je één of meerdere keren per week onder begeleiding van

gekwalificeerde trainers in de gepaste sportinfrastructuur.

• Bepaalde groepen doen mee aan recreatieve wedstrijden, het inschrijvingsgeld voor

deelname wordt door de club betaald.

• Elk nieuw lid ontvangt een T-shirt van de club (niet geldig bij herinschrijving). Ben je je T-shirt

kwijt of is hij te klein? Dan kun je een nieuwe aankopen (prijs = 10 euro).

Maar onze turnkring is méér dan dat! Naast bovenstaande zaken, kun je ook nog het volgende 

van ons verwachten:

• Je bent via onze club aangesloten bij “GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw”, of kortweg

“GymFed”. Dankzij die aansluiting geniet je van de vereiste verzekeringen als sporter en als

vrijwilliger.

Wat moet in mijn sporttas?

Een gepaste sportuitrusting bestaat uit:

Flesje drank (enkel water en sportdrank zijn toegelaten).

Gezond en voedzaam tussendoortje. (geen snoep of chips).

Drinken en eten kan alleen in de kleedkamers en niet in de turnzaal.

Je zorgt mee voor de netheid in de turnzaal en in de kleedkamer!

g

Welke kledij draag ik het best?Op training kies je voor:
T-shirt of turnpak, short, sportkousen en/of turnpantoffels.Gevorderden turnen blootsvoets.

Tijdens de competities:
Bij demonstraties/ turnfeest wordt per afdeling een uniforme kledijgedragen zoals door het bestuur en/of trainers wordt aanbevolen.Het aankopen van extra kledij (training, turnpak, …) gebeurt vooreigen rekening en is niet in het lidgeld inbegrepen.Omkleden gebeurt in de kleedkamer, dus niet in de turnzaal.
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• Je ontvangt het driemaandelijkse tijdschrift “Gymtalk”, een tof magazine waar belangrijke

gymevenementen, prestaties van de topgymnasten, evoluties en trends in de wereld van de

gymnastiek aan bod komen.

• Extra activiteiten zoals het bezoek van Sinterklaas en de paasklokken, de braderie, etc.

• Bij Michiels Sport in Zottegem ontvang je als clublid een korting op vertoon van je lidkaart,

deze is enkel van toepassing bij aankoop van turnkledij.

2.3 Wat vragen we van jou?

Engagement leden en ouders

Ondanks het grote engagement van de trainers en bestuurders, hebben we ook de hulp van 

ouders en leden nodig om de club draaiende te houden en de toffe clubsfeer te garanderen. Als 

lid en ouder ben je immers een deel van onze club en vragen we dat je een inspanning levert om:

• Het intern reglement en de afspraken na te komen (zie bijlage: Intern reglement).

• Je kind stipt op tijd naar/van de training te brengen/afhalen. Indien de turnles nog bezig is

vragen we om te wachten in de kleedkamer tot de kinderen de zaal verlaten. EWB is geen

kinderopvang, de trainer zal toezicht houden tot maximum tien minuten na het einde van de 

training.

• De gymnasten te voeren naar wedstrijden

(enkel voor de SELECTIE – groepen: AGD, Acro, Demo en Tumbling).

Let op! We vragen dat de ouders ervoor zorgen dat de kinderen hun gordel dragen tijdens de

verplaatsingen. Kosten voor het vervoer worden niet terugbetaald.

• Wie méér wil doen is zeker welkom! Geef een seintje aan één van de bestuursleden.

3. De trainingen - Uurrooster

Overzicht van de trainingsuren en groepen:

Onze trainingen gaan door op volgende locaties 

(zie uurrooster):

Turnzaal EWB vzw: 

   Laurens De Metsstraat 17, 9620 Zottegem

Sporthal Bevegemse Vijvers:  

   Bevegemse Vijvers 1, 9620 Zottegem 

Sporthal Zwalm: 

   Sportlaan 1, 9630 Zwalm 
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4. Veel gestelde vragen

Ben je een nieuw lid, dan heb je zeker heel wat vragen. We geven alvast wat basisinformatie mee. 

Indien je nog vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met jouw trainer of met 

iemand van het bestuur.

Neem zeker ook geregeld een kijkje op onze clubwebsite en facebookpagina:

www.TurnkringEWB.be 

facebookpagina: Turnkring EWB Zottegem

Daar vind je alle info en nieuwigheden.

Wat te doen bij een blessure/ongeval?

Turnkring EWB vzw is, samen met 280 andere clubs met meer dan 100.000 leden, lid van “Gym-

nastiekFederatie Vlaanderen vzw”. De verzekering van Turnkring EWB vzw voor ongevallen met 

een lid of trainer is geregeld via deze Federatie.

Elk ongeval dient onmiddellijk te worden gemeld (binnen de 24u) aan de aanwezige trainer. 

Deze zal jou een ongeval-aangifteformulier bezorgen of je kan dit formulier ook vinden op onze 

website. In elk geval neem je bij ongeval steeds persoonlijk contact op met Filip Goeteyn  op één 

van volgende nummers: 0470 76 40 71 of 09 360 83 92. Meer informatie over de procedure kan je 

terugvinden op onze website.

Mag ik vriendjes meebrengen naar training?

Het is niet toegelaten vriendjes mee te brengen en te laten deelnemen aan de reguliere turnles. 

Bij het begin van het turnseizoen mag iedereen één proefles meevolgen maar moet daarna defi-

nitief beslissen om al dan niet in te schrijven. Niet-leden zijn immers niet verzekerd.
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Wat als ik niet naar een training kan komen?

Als je lid bent van Turnkring EWB vzw dan wordt van jou verwacht dat je wekelijks de trainingen 

bijwoont. Alleen door regelmatig te oefenen en de instructies van de trainer te volgen zal je 

vorderingen maken. 

Het niet-deelnemen aan de trainingen kan geen aanleiding geven tot het terugvorderen van 

het betaalde lidgeld noch van een deel ervan. Indien een training om een of andere reden dient 

te worden geannuleerd, zal de trainer alle leden verwittigen hetzij persoonlijk hetzij door aan-

plakking aan de sportzaal. Het annuleren van trainingen kan evenmin aanleiding geven tot het 

terugvorderen van het betaalde lidgeld noch een deel ervan.

Moet ik iets aankopen om te kunnen deelnemen aan de trainingen?

Tijdens de trainingen is aangepaste sportkledij verplicht. Tijdens de competities, demonstraties 

en het jaarlijks turnfeest wordt per afdeling uniforme kledij gedragen zoals door het bestuur en/

of trainers wordt aanbevolen. Het aankopen van extra kledij (training, turnpakje competitie, …) 

gebeurt voor eigen rekening en is niet in het lidgeld inbegrepen.

5. Algemene contactgegevens

Het algemeen adres van onze club is:

Turnkring Eikels worden Bomen vzw

Laurens De Metsstraat 17

9620 Zottegem

e-mail: info@TurnkringEWB.be

website: www.TurnkringEWB.be
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6. Activiteitenkalender 20 -202

Start nieuw turnseizoen 20 202

Openlesdagen

Pas- en verkoopmoment T-shirts, sweaters en turnpakjes

1 de Kaas-en wijnavond

Geen lessen want opleiding voor alle trainers (Kaderweekend GymFed)

Herfstvakantie (geen les)  

 september 20  

1 tot 15 september 20

2  tot 2  september 20   

oktober 20  

 oktober 20

 oktober 20

tot en met  november 20

 december 20
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Bijlage: intern reglement

Art. 1  Lidmaatschap

Om lid te worden van Turnkring EWB vzw doe je een aanvraag door middel van een  

inschrijvingsformulier. Als je door de raad van bestuur aanvaard wordt en aansluitend het  

inschrijvingsgeld betaalt dan ben je lid.

Alleen als je lid bent heb je toegang tot de kleedkamer en de turnzaal tijdens de uren van je 

training.

Aansluiten bij de Turnkring EWB vzw, houdt ook in dat je akkoord gaat met de inhoud van dit 

huishoudelijk reglement. Indien je minderjarig bent is het belangrijk dat je ouder(s) - of voogd 

- kennis hebben van dit huishoudelijk reglement en akkoord gaan met de inhoud er van. Dit 

huishoudelijk reglement is ter inzage in de turnzaal.

Art. 2  Lidgelden

Het lidgeld wordt jaarlijks en op voorhand door de raad van bestuur vastgesteld en omvat naast 

de lessen, ook de verzekering tegen gebeurlijke ongevallen tijdens de trainingen, tijdens de  

lessen, tijdens het jaarlijks turnfeest en tijdens de competities (recrea) en/of optredens telkens op 

voorwaarde dat deze gebeuren onder toezicht van een, door de raad van bestuur van Turnkring 

EWB vzw aangestelde trainer of onder toezicht van een lid van de raad van bestuur.

Art. 3  Turnzaal

De trainingen gaan door in de turnzaal van Turnkring EWB vzw (Laurens De Metsstraat 17, 9620 

Zottegem) of in de sporthal van Bevegem (Bevegemse Vijvers 1, 9620 Zottegem) of in de sporthal 

van Zwalm (Sportlaan 1, 9630 Zwalm)

Enkel na voorafgaande goedkeuring door de raad van bestuur, kunnen trainingen en/of lessen 

op een andere locatie doorgaan. 

De toegang tot de turnzaal is voorbehouden voor de personen die toegelaten zijn door de  

trainer of door een lid van de raad van bestuur. Omkleden gebeurt in de kleedkamer, dus niet in 

de turnzaal.

De turnzaal betreed je ofwel blootsvoets ofwel op kousen ofwel met turnpantoffels. Dus niet 

met de schoenen waarmee je buiten loopt.

Na elke training plaats je, samen met de andere leden, de toestellen en matten terug op de  

afgesproken plaats. De trainer geeft hiertoe de nodige instructies.

Bij beschadiging of breuk aan een toestel of materiaal, dien je dit onmiddellijk te melden aan de 

trainer. Deze neemt de taak op zich om het hiertoe aangeduide lid van de raad van bestuur op de 

hoogte te brengen. Als je opzettelijk en vrijwillig schade toebrengt aan de infrastructuur of aan 

het materiaal ben je hiervoor zelf aansprakelijk en zal je deze schade moeten betalen. 
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Je zorgt mee voor de netheid in de turnzaal en in de kleedkamer. In de turnzaal mag je niet eten 

noch drinken!

Art. 4  Kledij

Tijdens de trainingen en kampen is aangepaste sportkledij verplicht. Tijdens de competities,  

demonstraties en het jaarlijks turnfeest wordt per afdeling een uniforme kledij gedragen zoals 

door het bestuur en/of trainer wordt aanbevolen.

Art. 5  Trainingen & activiteiten

De dagen en uren van de trainingen worden bij het begin van het sportjaar (1 september)  

vastgelegd door het bestuur. Indien er onvoorzien wijzigingen worden aangebracht aan het  

uurrooster dan zal je hierover worden ingelicht.

Je zorgt dat je op tijd bent voor de training, zodat deze op het vastgelegde uur kan beginnen. 

Hou er wel rekening mee dat je enkele minuten nodig hebt om je vooraf om te kleden Na het 

beëindigen van de training blijft de trainer aanwezig tot je terug bent omgekleed. En dan kan je 

vertrekken of word je afgehaald. De trainer zal toezicht houden tot maximum tien minuten na 

het einde van de training.

Als je lid bent van Turnkring EWB vzw dan wordt van jou verwacht dat je wekelijks de trainingen 

bijwoont. Alleen door regelmatig te oefenen en de instructies van de trainer te volgen zal je 

vorderingen maken. Ook voor andere activiteiten van de vereniging wordt verwacht dat je je 

steentje bijdraagt.

Het niet-deelnemen aan de trainingen kan geen aanleiding geven tot het terugvorderen van het 

betaalde lidgeld noch van een deel ervan. 

Indien een training om een of andere reden dient te worden geannuleerd zal de trainer alle  

leden verwittigen hetzij persoonlijk hetzij door aanplakking aan de sportzaal. Het annuleren van 

trainingen kan evenmin aanleiding geven tot het terugvorderen van het betaalde lidgeld noch 

van een deel ervan.

Art. 6  Aansprakelijkheid

Turnkring EWB vzw is onder geen enkel beding aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen met 

een lid, waarbij op het ogenblik van het ongeval geen trainer of lid van de raad van bestuur 

aanwezig was, die toezicht hield en die, in voorkomend geval, aan het desbetreffende lid zijn  

toestemming had gegeven tot het uitvoeren of poging tot het uitvoeren van die concrete  

oefening of acrobatie. Een lid dat reeds aanvangt met turnen vooraleer de trainer aanwezig is, 

doet dit geheel op eigen risico en Turnkring EWB vzw kan in dit geval onder geen enkel beding  

aansprakelijk gesteld worden. Turnkring EWB vzw is onder geen enkel beding aansprakelijk voor 

ongevallen met een persoon die geen lid is van Turnkring EWB vzw.
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Art. 7  Verzekering

Turnkring EWB vzw is, samen met 280 andere clubs met meer dan 100.000 leden, lid van  

“GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw”. De verzekering van Turnkring EWB vzw voor ongevallen 

met een lid of trainer is via deze Federatie geregeld.

Elk gebeurlijk ongeval dient onmiddellijk (binnen de 24u) te worden gemeld aan de aanwezi-

ge trainer. Deze zal jou een ongeval - aangifteformulier bezorgen of je kan dit formulier ook  

vinden op onze website. In elk geval neem je bij ongeval steeds persoonlijk contact op met Filip  

Goeteyn, op één van volgende nummers: 0470 76 40 71 of  09 360 83 92. Lichamelijke ongevallen 

omvat alleen lichamelijke schade en geen stoffelijke zoals bijvoorbeeld: brillen, tandprothesen, 

kledij, etc. Voor vergoeding van lichamelijke schade geldt alleen de door het RIZIV erkende be-

handelingen. Schadegevallen tussen de leden onderling vallen onder hun familiale verzekering 

voor zover hun polis dit risico dekt. 

Art. 8  Afspraken voor een goede verstandhouding

 • je toont steeds respect voor ieders inzet en mogelijkheden 

 • je staat mee in voor de goede naam van Turnkring EWB vzw 

Bemerkingen ivm. het functioneren van Turnkring EWB vzw worden bij voorkeur doorgege-

ven aan een lid van de raad van bestuur. Bij niet-naleving van dit huishoudelijk reglement of bij  

verstoring van de werking van onze turnkring zal door de raad van bestuur een sanctie worden 

genomen. Elk lid van onze club kent dit reglement. Merk je dat iemand het toch niet naleeft, 

spreek die persoon daar dan gerust vriendelijk op aan. 

Wil je iets melden of heb je een klacht? Neem dan contact op met onze clubvertrouwensper-

soon: Jeroen Cochie, via jeroencochie@hotmail.com of via 09 360 06 99.  De Turnkring EWB heeft 

ook de engagementsverklaring “Gymtastisch sporten” ondertekend, dit betekent dat  Turnkring 

EWB de “Gedrags- en Ethische code van Gymfed ter bevordering van veiligheid, gezondheid 

en welbevinden” integreert in zijn werking.  In dit kader heeft de Turnkring EWB Jeroen Cochie  

aangesteld als API (Aanspreekpunt Integriteit).  Bij dit API kunnen gymnasten, ouders, trainers,  

begeleiders of andere betrokkenen van de turnclub terecht met een vraag, vermoeden of klacht bij  

mogelijk grensoverschrijdend gedrag.  Wil je iets melden buiten de club? Neem dan contact op met  

“GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw”. Zij kunnen je verder helpen of gericht doorverwijzen.

Art.9  Privacyverklaring

De Turnkring EWB vzw hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van 

zijn leden.  Lees alle details hierover in onze privacyverklaring die u kunt vinden op onze website. 
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www.kbc.be

Wat kan  
KBC voor ú 
betekenen?

KBC Bank & Verzekering 
Firmin Bogaertstraat 16, 9620 Zottegem

Tel. 09 364 41 00 - fax 09 364 41 01


