Infobrochure 2020 - 2021

Hoofdzetel:
Heidestraat Zuid 181
2950 Kapellen

VOORWOORD
Wij als bestuur zijn zeer blij jullie allemaal weer te mogen
verwelkomen voor het nieuwe seizoen. Het vorige seizoen is
jammer genoeg anders afgelopen dan we verwacht hadden. We
kijken dan ook hoopvol uit naar het komende turnseizoen vol
uitdagende lessen, leuke activiteiten, spannende wedstrijden en als
hoogtepunt ons gymgala.
Uiteraard moeten we als vereniging nog steeds rekening houden
met de richtlijnen van de overheid en van Gymfed. Meer informatie
hierover vindt u verder in deze brochure.
Onze acrogymnasten zijn in juli weer mogen opstarten en hebben
ondertussen al heel wat trainingen en een sportkamp achter de rug.
We kijken ook dit jaar weer uit naar hun mooie prestaties.
Ook onze tumbling is reeds van start gegaan. Er wordt hier met een
nieuwe groepsverdeling gewerkt, die gelijk loopt met de niveau’s
van gymfed. Ook in deze discipline hopen we op mooie resultaten.
Verder vindt u in deze infobrochure alle informatie omtrent onze
club alsook de jaarkalender.
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BASISGYMNASTIEK:
Elke gymnast, reeds bestaand lid of nieuw lid, wordt in een groep
ingedeeld. Bij de start van het seizoen krijgt elke gymnast een dier
toegewezen.Dit dier refereert naar het groepje waarin hij/zij zal
turnen. Bij de indelling houden we rekening met de leeftijd van de
kinderen en het niveau dat ze reeds behaalden.

Op verscheidene momenten gedurende het jaar (eind september =
1ste keer) zullen de hoofdtrainers en verantwoordelijke trainers
beslissen of uw zoon/dochter eventueel al kan doorschuiven naar een
hoger groepje. Dit doen we aan de hand van een paar opdrachtjes,
die ze zullen uitvoeren om zo te bekijken wat ze al kunnen.

ONGEVALLETJE
Indien uw kind een kwetsuur oploopt tijdens een training , een
wedstrijd of een evenement, onder toezicht van onze trainers, is uw
kind verzekerd. Meld dit aan de trainers of aan het bestuur, binnen
de 48u na het ongeval. De afhandeling van een ongeval gebeurt
digitaal bij de Gymfederatie.
Bij de verzekering, die inbegrepen is in het lidgeld, hoort een
franchise van 25€ ten laste van de betrokkene.

AFSPRAKEN VOOR DE
GYMNASTEN:
-

Onze haren doen we vast en we dragen geen juwelen.
We eten geen kauwgom of andere snoep tijdens de
training.
Een drinkbusje of een flesje water mag je altijd meenemen
in de zaal, geen frisdranken!
Een turnmaillot naar keuze of een short met T – shirt is wat
we aandoen.
Bij mooi weer: stevige sportschoenen. Het kan zijn dat je
trainer bij mooi weer buiten gaat sporten en met sandalen
gaat dit niet.
Voor, tijdens en na de les spelen we niet in de gang en
kleedkamers.
We spelen ook niet in de sportzaal voor de training.
We helpen zoveel mogelijk mee materiaal klaar te zetten.
Breng uw kind tijdig, minimum 10 min voor het starten van
de les (hiermee bedoelen we aanwezig in de zaal met
turnkledij), zodat elke les op tijd kan gestart worden.
Ouders blijven niet in de zaal om te kijken.

INSCHRIJVINGEN EN LIDGELD:
DISCIPLINE
BASIS/KLEUTER:
FREERUNNING BASIS:
FREERUNNING 18+:
FREERUNNING XTREME:
PRE COMPETITIE:
RECREA TUMBLING:
TUMBLING B/C:
RECREA ACRO:
ACRO I (4KEER):
ACRO A,B,I (5KEER):

LIDGELD
125€
135€
170€
+ 105€ (EXTRA)
320€
320€
460€
405€
515€
600€

Het lidgeld is afhankelijk van de groep waarin je turnt en:
- Omvat het lidmaatschap Artgym
- Omvat het lidmaatschap Gymfed
- Omvat verzekering tijdens de turnlessen
- Omvat alle trainingen gedurende het sportieve jaar 2020 – 2021:
vanaf 1 september 2020 tot en met 30 juni 2021
- Is voor een gans jaar en niet terugvorderbaar
Gezinskorting: 2de kind -10%, vanaf 3de kind -20%
Wil je eerst proberen? Dit kan 2 keer gratis! Na deze 2de keer
vragen wij ten zeerste deze inschrijving en betaling in orde te
maken. Dit gebeurt vanaf nu digitaal via
http://inschrijvingen.gymfed.be/wizard/index?get=stamnummer=576
Bij inschrijving verklaart u zich akkoord met het huishoudelijk
reglement van de club (zie www.artgym.be)
De inschrijving en de verzekering is pas definitief bij betaling van het
lidgeld op het rekeningnummer IBAN : BE13 7895 8980 0939
Zodra het lidgeld betaald werd, wordt u eveneens per mail een
document gestuurd voor het ziekenfonds (terugbetaling deel
lidgeld)

KALENDER 2020 – 2021:
SEPTEMBER 2020:
2.09.2020:
5.09.2020:
5.09.2020:

Start seizoen basisgymnastiek
Start seizoen freerunning
Algemene statutaire
jaarvergadering Gymfed.

OKTOBER 2020:
24.10.2020 – 25.10.2020
28.10.2020
OKTOBER

Kaderweekend (online)
BASIS: Clubdag
Verkoop wafels

NOVEMBER 2020:
14.11.2020
27.11.2020
28.11.2020 – 29.11.2020

TU RECREA - Brecht
Opbouw ATAC: vele helpende
handen nodig.
ACRO A/B/I/RECREA: Artgym
Try – out Acro
Competition(ATAC) – Merksem

DECEMBER 2020:
2.12.2020
19.12.2020 – 20.12.2020

BASIS: Sinterklaas
ACRO B/I/RECREA: SYTA Puurs

JANUARI 2021:
09.01.2021 – 10.01.2021
09.01.2021 – 10.01.2021
16.01.2021 – 17.01.2021
23.01.2021 – 24.01.2021
30.01.2021 – 31.01.2021

TU C: PV 1 – Niel
ACRO A/B/I: Zeestern TrialsDe Panne
TU I/B: PV 1 – Destelbergen
ACRO I: PV 1 – Alken
TU C: PV 2 – Vosselaar

FEBRUARI 2021:
06.02.2021 – 07.02.2021
06.02.2021 – 07.02.2021
13.02.2021 – 14.02.2021
13.02.2021 – 14.02.2021
20.02.2021 – 21.02.2021
27.02.2021 – 28.02.2021

TU I: PV 2 – Niel
ACRO I: PV 2: Merelbeke
ACRO A/B: PV 1 – Bazel
ACRO RECREA: Hasselt
ACRO I: PV3 - Leuven
TU B: Ingelmunster

MAART 2021:
06.03.2021 – 07.03.2021
06.03.2021 – 07.03.2021
06.03.2021 – 07.03.2021
13.03.2021 – 14.03.2021
20.03.2021 – 21.03.2021
20.03.2021 – 21.03.2021
20.03.2021 – 21.03.2021
27.03.2021 – 28.03.2021

ACRO I: PV4 – Eeklo
ACRO RECREA: Kieldrecht
TU C: PV3 - Bilzen
TU I: PV3 – Ternat
ACRO RECREA: Niel
TU B: PV 4 – Oud – Turnhout
ACRO A/B: PV2 - Leopoldsburg
ACRO I: VK – Genk

APRIL 2021:
03.04.2021 – 04.04.2021
09.04.2021 – 11.04.2021
18.04.2021
24.04.2021 – 25.04.2021

ACRO A/B: PV3 – Breendonk
ACRO A: FIAC - Puurs
TU RECREA: Waarschoot
TU B: VK - Assebroek

MEI 2021:
01.05.2021 – 02.05.2021
07.05.2021
08.05.2021 – 09.05.2021
08.05.2021 – 09.05.2021
22.05.2021 – 23.05.2021
22.05.2021 – 23.05.2021
29.05.2021 – 30.05.2021

ACRO A/B: VK – Mariakerke
Zaal klaarzetten voor turnfeest
IEDEREEN: Turnfeest
TU I: VK – Hulshout
TU B: BK – Beveren -waas
ACRO A/B: BK - Libramont
TU C: VK - Schelle

JUNI 2021:
09.06.2021 – 15.06.2021
09.06.2021

ACRO: Wagc – Genève
Laatste training van seizoen in
Kapellen.

TUMBLING
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG
ZONDAG
AANTAL
UREN:

RECREA
19u – 20.30u
15u – 17u
8.30u-10u
-

I - NIVEAU
19u – 21u
15u – 17u
8.30u-10.30u
-

BC - NIVEAU
19u – 21u
18u – 21u
8.30u-11.30u
-

5

6

8

Trainingslocatie:
Maandag en dinsdag: Sportcentrum Peerdsbos, Bredabaan 31, 2930
Brasschaat.
Woensdag, donderdag en zaterdag: Sporthal Centrum, C.
Pallemansstraat 84, 2950 Kapellen
Kledij:
-

Gepaste kledij/sportkledij: short met topje/t-shirt, maillot,
met of zonder turnpantoffels.
Geen sieraden
Lange haren moeten vast in een dot.

Contactgegevens:
-

secretariaat@artgym.be
tumbling@artgym.be

FREERUNNING

Dinsdag
Woensdag

3e-4e
lj
18u19.30u
-

5e-6e
lj
19.30u21u
-

Donderdag

-

Vrijdag
Zaterdag
Zondag
UREN:

Maandag

ZATERDAG:

1e- 2e
mb
-

3e - 4e
mb
-

Vanaf
5e mb
-

19.30u21u
-

-

-

18u19.30u
-

-

-

-

-

19.30u21.30u
-

1,5 u

1,5 u

1,5 u

1,5 u

2u

XTREME 1
8.30 u – 10 u

XTREME 2
10 u – 11.30 u

Trainingslocatie:
- Maandag, woensdag en donderdag: Sporthal KTA Kapellen,
Pastoor Vandenhoudtstraat 8, 2950 Kapellen
- Zaterdag: Sporthal centrum Kapellen: Chr. Pallemansstraat
84, 2950 Kapellen
Kledij:
-

Gepaste kledij/sportkledij
Stevige schoenen om buiten te sporten – propere
indoorschoenen

Roepnaam:
- FAK! = Freerunning Artgym Kapellen.
Contactgegevens:
- secretariaat@artgym.be
- freerunning@artgym.be

ACRO
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

RECREA
19u – 21u
14u – 15.30u
18u – 20u
10u – 13u
-

I
19u – 21u
19u – 21u
18u – 21u
18u – 21u
10u – 13u
-

A/B
19u – 21u
19u – 21u
18u – 21u
18u – 21u
9u – 13u

Trainingslocatie:
- Maandag en dinsdag: Sportcentrum Peerdsbos, Bredabaan
31, 2930 Brasschaat.
- Woensdag, donderdag en zaterdag: Sporthal Centrum, C.
Pallemansstraat 84, 2950 Kapellen
- Vrijdag en zondag: Sporthal De Zoest, Achterstraat 32,
2980 Zoersel
Kledij:
- Meisjes: strak shortje met topje of maillot
- Jongens: t-shirt en korte short
- Geen sieraden
- Lange haren moeten vast in een dot
- Blote voeten
Recrea:
- Trainen 3 keer samen met de partner(s). Woensdag is een
individuele training.
I – niveau:
- Trainen 4 of 5 keer samen met de partner(s) op
afgesproken dagen door de trainers.
A en B niveau:
- Trainen 5 keer samen met de partner(s).
Contactgegevens:
- secretariaat@artgym.be
- acroABC@artgym.be
- recreaacro@artgym.be

CORONA
Om de sportsector zo goed mogelijk te ondersteunen in de opstart
van het nieuwe seizoen, heeft gymfed een systeem met
kleurencodes uitgewerkt. Deze codes staan voor de ernst van de
Coronasituatie in ons land en dus ook voor welke maatregelen er op
dat moment zullen gelden.
Code Groen:
-

Alle sportactiviteiten zijn mogelijk.

Code Geel:
-

Alle sportactiviteiten zijn mogelijk voor U12 en 12+, zowel
indoor als outdoor en volgens de voorwaarden opgenomen
in de ‘Leidraad voor de heropstart van de sportsector.
Contact in de eigen sportbubbel en tussen verschillende
sportbubbels is toegestaan.
Het aantal sporters in een sportinfrastructuur wordt
bepaald door de densiteitsregels opgenomen in de
Leidraad.
Kleedkamers en douches zijn toegankelijk volgens de
richtlijnen die zijn opgenomen in het ‘protocol voor
beheerders van sportinfrastructuur’. We adviseren om de
kleedkamers gesloten te houden als ze niet echt
noodzakelijk zijn.

Code Oranje:
-

-

Sportactiviteiten zijn mogelijk voor U12 en 12+, zowel
indoor als outdoor en volgens de voorwaarden opgenomen
in de leidraad voor een verantwoorde heropstart van de
sportsector.
Voor de U12 is contact toegestaan in de eigen sportbubbel
en tussen verschillende sportbubbels.

-

Outdoorsportactiviteiten: Voor 12+ is contact toegestaan
in de eigen sportbubbel en niet toegestaan tussen
verschillende sportbubbels.
Indoorsportactiviteiten: Voor 12+ is enkel contactloos
sporten toegestaan, zowel binnen de eigen sportbubbel als
tussen verschillende sportbubbels.
Het aantal sporters in een sportinfrastructuur wordt
bepaald door de densiteitsregels opgenomen in de
leidraad.
Kleedkamers en douches zijn niet toegankelijk.

Code Rood:
-

-

-

Sportactiviteiten zijn mogelijk voor U12 zowel indoor als
outdoor en volgen de voorwaarden opgenomen in de
leidraad voor een verantwoorde heropstart van de
sportsector. Sportactiviteiten voor 12+ zijn enkel mogelijk
outdoor.
Voor de U12 is contact toegestaan in de eigen sportbubbel
en tussen verschillende sportbubbels.
Outdoorsportactiviteiten voor 12+ zijn mogelijk op
individuele basis of binnen de gezins- of huisbubbel, waar
contact is toegelaten. Of met maximum twee steeds
dezelfde personen, zonder contact.
De sportkantines zijn gesloten.
Publiek is verboden op sportactiviteiten.
Kleedkamers en douches zijn niet toegankelijk, met
uitzondering voor de zwembaden.

TROOPER
Trooper vindt dat verenigingen meer geld verdienen voor hun
werking. Eigenlijk is Trooper de wafelenbak en het jaarlijks
mosselfestijn in 1. Maar dan online.
Ok, we zien nu een groot vraagteken op uw gezicht. Hoe kan dat
nu? Vanwaar komt dat geld? Betalen de leden dan extra ofzo?
De webshops proberen te groeien. Zeker in België, want we lopen
wat achter qua online shoppen. Trooper brengt via de verenigingen
nieuwe klanten aan voor de webshops. En zij betalen daar graag
een commissie voor. Gemiddeld 5% per aankoop. Zij zien dat als een
marketinginvestering en vinden het ook wel fijn om verenigingen te
steunen.
Voor je jouw bankkaart bovenhaalt, is het belangrijk om te weten
hoe Trooper precies in elkaar zit.
1.
2.
3.
4.

Elke vereniging heeft een unieke Trooperpagina, zoals deze
van ARTGYM
Als je via die links op de Trooperpagina van jouw
vereniging naar de webshop surft, weet de shop welke
vereniging jij wil steunen.
De link doet het werk, en jij kan gewoon shoppen zoals je
normaal shopt, zonder €1 extra uit te geven.
Van elke aankoop die jij doet, gaat er een percentje naar
jouw vereniging. Iedereen blij!

Enkele voorbeelden van webshops die hieraan deelnemen:

API:
Naar aanleiding van de recente getuigenissen van enkele
(oud)gymnasten over fysieke en mentale mishandeling en
pesterijen tijdens hun topsportcarrière willen wij een statement
maken dat we bij onze turnclub artgym dit absoluut niet tolereren.
Wij vinden het belangrijk dat onze gymnasten met plezier en op een
gezonde, veilige en ethisch verantwoorde manier hun sport kunnen
beoefenen.
Spreken over grensoverschrijdend gedrag of misbruik, als je het zelf
meegemaakt hebt of meemaakt, is niet eenvoudig. Maar als je het
kan en wil, is er altijd iemand die wil luisteren en wil helpen.
Weet dat ook onze turnclub over een aanspreekpunt integriteit
(API) beschikt.
Lieve Mutsaars is onze API. Je kan haar bereiken via
artgym.ledenbeheer@gmail.com
Deze meldingen zullen met de nodige discretie en voorzichtigheid
behandeld worden om zo de veiligheid van de gymnasten te
waarborgen.

V.U. Art Gym vzw
Maatsch. zetel: Heidestraat Zuid 181 - Kapellen
Secretariaat: Karel Selsstraat 12 - Schoten

