Infobrochure
2022 - 2023

Hoofdzetel:
Kalmthoutsesteenweg 44 busnr 24
2950 Kapellen

VOORWOORD:
Wij als bestuur zijn zeer blij jullie allemaal weer te mogen
verwelkomen. Het voorbije seizoen mochten we eindelijk weer volop
trainen, deelnemen aan wedstrijden en zelfs gaan supporteren voor
onze gymnasten. Als kers op de taart hadden we ons artgymgala met
twee volledig uitverkochte shows!
Het voorbije seizoen zijn we gestart met G-gym. Deze groep was een
enorm succes zodat we dit jaar al kunnen uitbreiden. Ook de opstart
van gymtopia was een succes. Ze hebben deelgenomen aan
verschillende happenings.
Vanaf april tot oktober hebben we een samenwerking met zaal
KWIK, korfbalclub in Merksem. Dankzij deze samenwerking hebben
we kunnen investeren in een verende vloer, crashmatten,..... die ze
zes maanden zonder opstellen en afbreken hebben kunnen
gebruiken. Nu zijn we op zoek naar een locatie voor de andere zes
maanden zodat ons nieuw materiaal optimaal gebruikt kan worden
en onze gymnasten zich in de beste omstandigheden kunnen
voorbereiden op het wedstrijdseizoen. ook zijn we nog heel intensief
op zoek naar een gymhal waar we met al onze disciplines
terechtkunnen.
Door de samenwerking met KWIK hadden we ook de mogelijkheid
om kampen te organiseren voor kinderen van binnen en buiten de
club. Vooral de freerunkampen en het acro-tumblingtrampolinekamp waren een groot succes. Volgend jaar organiseren
we weer deze super toffe kampen!
Onze acrogymnasten, tumblers en gymtopia’s zijn alweer gestart
en hebben al een stage achter de rug. We hopen dat ze dit jaar
weer kunnen schitteren op binnenlandse en buitenlandse
wedstrijden
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We zijn nog op zoek naar mensen om ons team te versterken. Heb je
zin om net dat ietsje meer voor de club te betekenen, neem dan voor
meer info contact op met onze voorzitter.
We zijn ook nog steeds op zoek naar een zaal om ons vast in te
vestigen. Indien je ons kan helpen, mag je contact opnemen met
artgym.secretariaat@gmail.com

KLEUTERS:
Kinderen het plezier van sporten en bewegen laten ontdekken is een
prioriteit in het kleuterturnen. Ze krijgen de kans om op een leuke en
kwaliteitsvolle manier te bewegen, waarbij ze op ontdekking kunnen
gaan, openbloeien, zelfvertrouwen ontwikkelen, plezier beleven én
leren. Dit wordt aangeboden onder de vorm van spelletjes, bewegen op
muziek, oefenvormen, bewegingsomlopen, vrij experimenteren,
opdrachten, … Kleuterturnen vormt zo de perfecte voorbereiding om
ook na de kleuterklas gymnastiek te blijven beoefenen, of dient als
goede basis voor andere sporten.
Kleuters kunnen bij ons starten vanaf de moment dat ze zindelijk zijn.

Dag:

Uur:

Locatie:

Lidgeld:

Woensdag

14u-15.30u

Kapellen:
Sporthal Centrum

135€

Onze lessen starten terug op 7 september 2022!

BASIS:
In basisgym maken meisjes en jongens kennis met alle aspecten van de
turnsport. Kinderen vanaf het 1ste leerjaar zijn welkom op deze
trainingen. Er wordt op een leuke manier gewerkt aan de basis van
gymnastiek: lenigheid, kracht, vormspanning, evenwicht en
coördinatie. De kinderen leren er alle basisbewegingen zoals het maken
van een koprol, kopstand, handstand, radslag,…
De oefeningen worden aangeleerd aan de verschillende turntoestellen.

Dag:

Uur:

Locatie:

Lidgeld:

Woensdag

15.30u - 17u

Kapellen:
Sporthal Centrum

135€

Onze lessen starten terug op 7 september 2022!

GYMTOPIA:
Gymtopia is het nieuwe sporttechnisch programma van Gymfed voor
alle kinderen van 7 en 8 jaar. De focus ligt op een brede motorische
ontwikkeling die haalbaar is voor elk kind. Het programma bestaat uit 9
bewegingsfamilies (springen & landen, zwaaien, evenwicht,…)
gesymboliseerd door een dier. Elke bewegingsfamilie bestaat uit 4
verschillende oefeningen/levels. De kinderen krijgen ook de kans om te
schitteren tijdens een happening waar alle supporters welkom zijn en
elke deelnemer kan tonen wat hij kan.
2 extra disciplines:
- pré - gymtopia: geselecteerde gymnasten van de 3de
kleuterklas. Dit zijn kinderen die al een extra keertje kunnen
komen turnen en die voorbereid worden op gymtopia.
- Gymtopia plus: geselecteerde gymnasten vanaf 9 jaar die na 1
jaar Gymtopia plus kunnen doorschuiven naar acro of
tumbling.
- Gymtopia + een discipline (2015): kinderen die in het laatste
jaar gymtopia zitten en hiervoor geselecteerd worden, mogen
al eens 2x per week bij een discipline gaan turnen.
Meer info vindt u op https://www.gymtopia.be/gymtopia

PRE – GYMTOPIA , GYMTOPIA EN GYMTOPIA PLUS:
Dag:

Uur:

Locatie:

Lidgeld

woensdag:

14u - 17u

Kapellen:
sporthal
centrum

420€

donderdag:
(vrijblijvend voor
pré – gymtopia)

18u - 19.30u

Kapellen:
sporthal
centrum

zaterdag:

9u - 11u

Kapellen:
sporthal
centrum

GYMTOPIA 2015 + EXTRA ACRO:
Dag:
Maandag (acro)

Uur:
19u – 21u

woensdag:
(gymtopia)

14u - 17u

donderdag: (acro)

18u – 20u

zaterdag:
(gymtopia)

9u - 11u

Locatie:
Brasschaat:
Peerdsbos
Kapellen:
sporthal
centrum
Kapellen:
sporthal
centrum
Kapellen:
sporthal
centrum

Lidgeld
530€

GYMTOPIA 2015 + EXTRA TUMBLING:
Dag:
Maandag
(tumbling)
woensdag:
(gymtopia)

Uur:
19u – 21u

vrijdag:
(tumbling)

17u – 19u

zaterdag:
(gymtopia)

9u - 11u

14u - 17u

Locatie:
Brasschaat:
Peerdsbos
Kapellen:
sporthal
centrum
Kapellen:
sporthal
centrum
Kapellen:
sporthal
centrum

Lidgeld
530€

GYMTOPIA 2015 + EXTRA ACRO EN TUMBLING:
Dag:
Maandag
woensdag:
(gymtopia)

Uur:
19u – 21u
TUMBLING
14u - 17u

donderdag

18u tot 20u
ACRO

zaterdag:
(gymtopia)

9u - 11u

Locatie:
Brasschaat
Kapellen:
sporthal
centrum
Kapellen:
sporthal
centrum
Kapellen:
sporthal
centrum

Lidgeld
530€

FREERUNNING:
Wil je een sport beoefenen waar niks je in de weg staat?
Dan is Freerunning zeker iets voor jou. Je verplaatst je van punt A naar
punt B en overwint verschillende obstakels aan de hand van allerlei
trucjes. Flips, swings, sprongen,… het hoort er allemaal bij.
Deze gymnastische technieken zijn een must om over de obstakels te
kunnen springen.Het is een nieuwe manier om zich op een snelle,
vloeiende en efficiënte manier voort te bewegen. Daarnaast is bij
freerunning ook het spectaculaire aspect, zoals salto’s en andere
‘tricks’, belangrijk. Er komen acrobatische kunstjes en durf aan te pas.
Een freerunner botst op tegen grenzen, maar hij verlegt ze telkens
weer door opnieuw en opnieuw te oefenen. Freerunning is een
uitdagende sport, de freerunner gaat er op zoek naar zijn eigen grenzen
en nieuwe uitdagingen.
Groep

Dag

Uur

Locatie

Lidgeld

3de leerjaar

woensdag

15u – 16.30u

Kta

145€

4de leerjaar

woensdag

16.30u - 18u

Kta

145€

5de leerjaar

maandag

18u - 19.30u

Kta

145€

6de leerjaar

maandag

19.30u - 21u

Kta

145€

1ste middelbaar

woensdag

18u - 19.30u

Kta

145€

2de middelbaar

woensdag

19.30u - 21u

Kta

145€

Dinsdag

18u - 19.30u

Kta

145€

Dinsdag

19.30u - 21u

Kta

145€

3de + 4de
middelbaar
16+ en volw.

FREERUNNING X(TREME)
In deze groep gaan we nog extremer in tricks en sprongen. De uitdaging
uit de basisgroepen is niet groot genoeg meer voor deze durvers.
Moeilijkere / meer technische sprongen en tricks zullen hier dus op een
veilige manier worden aangeleerd.
Deze leden krijgen hun basisles bij hun leeftijdsgroep. De Xtreme
training is daarbij een extra training.
XTREME 1
→ selectie uit 5de leerjaar tot 2de middelbaar. (met uitzondering ook
uit het 3de en 4de leerjaar)
Dag

Uur

Donderdag

18u - 19.30u

Locatie
Kta

Lidgeld
+ 125€ op basis lidgeld

XTREME 2
→ Vanaf het 3de middelbaar.
Dag

Uur

Donderdag

19.30u - 21u

Locatie
Kta

Lidgeld
+ 125€ op basis lidgeld

De lessen freerunning starten terug vanaf maandag 5 september 2022!

TUMBLING
Tumbling is een aaneenschakeling van spectaculaire turnoefeningen.
Op de 25 meter lange verende baan wisselen salto’s, flikken en
schroeven elkaar af. Deze discipline wordt vanaf 9 jaar door zowel
jongens als meisjes individueel beoefend.
Een reeks bestaat uit 5 tot 8 delen en op het einde wordt steeds een
spectaculaire eindsprong uitgevoerd. Een tumblingreeks is een
verbinding van sprongelementen waarbij rugwaartse snelheid wordt
opgebouwd. De geturnde reeks moet een goede beheersing,
vormspanning, uitvoering en handhaving van tempo laten zien.
De gymnast vuurt in een razend tempo ritmische- en roterende
sprongbewegingen af op het publiek, zonder aarzeling of
tussenstappen.
Groep

Dag

Uur

Locatie

Lidgeld

RECREA

maandag
Dinsdag

19u - 21u
19u - 21u (om
de 2 weken)
17u - 19u

Brasschaat
Kapellen

360€

Brasschaat
Kapellen

woensdag
vrijdag

19u - 21u
19u - 21u (om
de 2 weken)
14u – 16u
17u - 19u

C – niveau

Dinsdag
woensdag
Zaterdag

19u – 21u
14u – 18u
8.30u – 11.30u

Kapellen
Kapellen
Kapellen

530€

B – niveau

dinsdag
Woensdag
Vrijdag

19u – 21u
14u – 18u
17u – 19u (om
de 2 weken)
8.30 – 11.30u

Kapellen
Kapellen
Kapellen

560€

vrijdag
I - niveau

maandag
dinsdag

zaterdag

Kapellen
495€

Kapellen
Kapellen

Kapellen

ACRO
In deze gymnastiek discipline worden indrukwekkende piramides
afgewisseld met salto’s, tumbling en dans. Dit alles wordt
samengevoegd tot een oefening en uitgevoerd op muziek.
Het is belangrijk om de delen op een mooie, originele en soepele
manier aan elkaar te verbinden. Je staat op elkaar, maakt menselijke
piramides en gooit salto’s op de meest spectaculaire manieren!
Je vormt een team met 1, 2 of 3 andere partners. Wederzijds
vertrouwen en een goede samenwerking zijn hier van belang.
Groep

Dag

Uur

Locatie

Lidgeld

A/B/I

maandag

19u - 21u

Brasschaat

630€

dinsdag

19u - 21u

Brasschaat

donderdag

18u - 21u

Kapellen

vrijdag

18u - 21u

Zoersel

zondag

9.30u - 13.30u

Zoersel

maandag

19u - 21u

Brasschaat

dinsdag

19u - 21u

Brasschaat

donderdag

18u - 21u

Kapellen

zondag

9.30u – 13.30u

Kapellen

C/I (4d)

580€

RECREA

maandag

19u - 21u

Brasschaat

woensdag

14u - 17u

Kapellen

donderdag

18u - 20u

Kapellen

zaterdag

9u - 12u

Kapellen

560€

G - Gym

G-gym staat voor gymnastiek voor personen met een beperking.
Personen met een motorische, verstandelijke of psychische beperking
die graag willen turnen kunnen terecht bij verschillende turnclubs.
Onder begeleiding van lesgevers kunnen ze bewegen in een veilige en
aantrekkelijke gymzaal.

Vorig jaar zijn we gestart met deze nieuwe discipline.
Dit doen we in samenwerking met sport Vlaanderen. Tot 8 jaar kunnen
deze kinderen nog bij sport Vlaanderen Brasschaat terecht, nadien
gaan ze bij ons verder.

Dag

Uur

Locatie

Lidgeld

Zondag

9u - 10u
Of
10u – 11u

KTA

180€

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 bij het klaarzetten van het materiaal.
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

LIDGELD

KLEUTERS: KIDIES

135€

BASIS

135€

FREERUNNING

145€

G - Gym

180€

FREERUNNING XTREME

+ 125€ (basisgroep ook
aanduiden)

PRE - GYMTOPIA , GYMTOPIA EN
GYMTOPIA PLUS

420€

GYMTOPIA 2015 + DISCIPLINE

530€

TUMBLING RECREA

360€

TUMBLING I - NIVEAU

495€

TUMBLING C

530€

TUMBLING B

560€

ACRO RECREA

560€

ACRO C/I: 4 x

580€

ACRO A/B/I: 5 x

630€

Het lidgeld is afhankelijk van de groep waarin je turnt en :
- Omvat het lidmaatschap Art Gym.
- Omvat het lidmaatschap Gymfed.
- Omvat verzekering tijdens de turnlessen.
- Omvat alle trainingen gedurende het sportieve jaar 2022 2023.
- Is voor een gans jaar en niet terugvorderbaar.
Gezinskorting: 2de kind - 10%, vanaf het 3de kind - 20%.
Wil je eens proberen? Dit kan voor basis 2 keer gratis en voor
freerunning 1 keer omdat we hier met wachtlijsten werken. Na de
proefles (sen) vragen wij ten zeerste deze betaling in orde te maken.
De inschrijvingen gebeuren digitaal, via onze website www.artgym.be
→ inschrijvingen.
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 2022 - 2023
SEPTEMBER 2022:
5.09.2022

Freerunning Start seizoen

7.09.2022

Kidies / basis: start seizoen

14.09.2022

Iedereen: START Jules de Strooper
verkoop

24.09.2022 - 25.09.2022

Freerunning: MOVE! Freerunning en
parkour event: Gent

OKTOBER 2022:
15.10.2022

Iedereen: Einde Jules de Strooper actie

16.10.2022

Acro: Putse Kermis: actie acrobaten voor
een buitenlandse wedstrijd

22.10.2022 - 23.10.2022

Trainers/bestuur: Kaderweekend Gent

NOVEMBER 2022:
06.11.2022

Tumbing Recreatoernooi - Lievegem

12.11.2022

Tumbling Recreatoernooi - Brecht

19.11.2022

Gymtopia Leopoldsburg

25.11.2022

Acro: Opbouw ATAC: vele helpende
handen

26.11.2022 - 27.11.2022

Acro A/B/C/I/RECREA ATAC: Artgym
Try-out Acro Competition

NOVEMBER

Leveren Jules de Strooper actie

DECEMBER 2022:
DECEMBER

Iedereen: Sinterklaas

DECEMER

Iedereen: Wijnverkoop feestdagen

17.12.2022 - 18.12.2022

Iedereen: Gymgala

JANUARI 2023:
7.01.2023 - 8.01.2023

Acro RECREA: SYTA - Puurs

14.01.2023 - 15.01.2023

Acro A/B/C/I2: Zeestern trials - De
Panne

14.01.2023 - 15.01.2023

TU C : PV 1 ( OVL – LIM) - Lier

21.01.2023 - 22.01.2023

TU I: PV 1 – Zonhoven

21.01.2023

TU: recreatoernooi – Niel (ovb)

28.01.2023 - 29.01.2023

TU B: PV 1 ( ANT) – Oud - Turnhout

FEBRUARI 2023:
04.02.2023 - 05.02.2003

Acro C/I: PV 1 - Zeveneken

04.02.2023 - 05.02.2003

TU C: PV 2 (WVL – VB) Wielsbeke

11.02.2023 - 12.02.2023

Acro: Recreatoernooi - Niel

11.02.2023 - 12.02.2023

TU I: PV 2 - Varsenare

18.02.2023 - 19.02.2023

TU B: PV 2 – Balen

25.02.2023 - 26.02.2023

Acro C/I: PV 2 - Alken

MAART 2023:
04.03.2023 – 05.03.2023

Acro A/B: PV 1 – Bazel

04.03.2023 – 05.03.2023

TU B: PV 3 ( LIM – VB) - Mortsel

05.03.2023

Gymtopia: Merksem

11.03.2023 – 12.03.2023

Acro: recreatoernooi - Heusden

11.03.2023 – 12.03.2023

TU C: (ANT) – Schelle

11.03.2023

TU:recreatoernooi Oostakker (ovb)

18.03.2023 – 19.03.2023

Acro C/I: PV 3 - Eeklo

18.03.2023 – 19.03.2023

TU I: PV 3 – Ternat

25.03.2023 – 26.03.2023

Acro A/B: PV 2 – Genk

25.03.2023 – 26.03.2023

TU B: PV 4 (OVL – WVL) Destelbergen

APRIL 2023:
01.04.2023 – 02.04.2023

Acro C/I: PV 4 - Niel

06.04.2023 – 09.04.2023

Acro A: FIAC - Puurs

15.04.2023 – 16.04.2023

Acro A/B: PV 3 - Mariakerke

22.04.2023

Gymtopia: Hofstade

22.04.2023 – 23.04.2023

Acro: recreatoernooi - Hasselt

22.04.2023 – 23.04.2023

TU I: VK – Hulshout

29.04.2023 – 30.04.2023

Acro C/I: VK C en I 10-15, wedstrijd
4 voor I 9 - 15

29.04.2023

Basis/Freerunning: Clubdag

MEI 2023:
06.05.2023 – 07.05.2023

Acro A/B: VK - Breendonk

06.05.2023 – 07.05.2023

TU B: VK Essen

07.05.2023

TU: recreatoernooi – Willebroek
(ovb)

13.05.2023 – 14.05.2023

TU C: VK – Knokke – Heist

13.05.2023 – 14.05.2023

TU: Teamcup – Knokke – Heist

27.05.2023 – 29.05.2023

Acro A/B: BK

27.05.2023 – 29.05.2023

TU B: BK - Assebroek

JUNI 2023:
03.06.2023

Gymtopia: Wespelaar

14.06.2023

Kidies/Basis: laatste training

17.06.2023

Freerunning: einde seizoen

24.06.2023

TU C/I/RECREA: Berendrecht

TROOPER
Trooper vindt dat verenigingen meer geld moeten verdienen voor hun
werking. Eigenlijk is Trooper de wafelenbak en het jaarlijks mosselfeest
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. 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 boven haalt, 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 een Trooperpagina van onze vereniging
naar de webshop surft, weet de shop welke vereniging jij wilt
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 onze
club. Iedereen blij!

Enkele voorbeelden van webshops die hieraan deelnemen:
Booking.com , Decathlon, Bol.com , jbc , Dreamland , Takeaway.com
CenterParcs , A.S. Adventure , Hema, CheapTickets.be , fun , …

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 Art Gym 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 iemand die wil luisteren en wil helpen.
Weet dat ook onze turnclub over een aanspreekpunt integriteit (API)
beschikt.
Hayat Jongenelen is onze API. Je kan haar bereiken via
hayat.jongenelen@gmail.com
Deze meldingen zullen met de nodige discretie en voorzichtigheid
behandeld worden om zo de veiligheid van de gymnasten te
waarborgen.

SPONSORING

ART GYM zoekt SPONSORS!
Door de sponsoring van onze vereniging profileert u zich als een
sportvriendelijke firma met uitstraling ver buiten de provincie
Antwerpen.
Uw firma geniet zichtbaarheid in een nieuwe sportieve sector, wat
gelijk staat met bekendheid in uw regio.
U krijgt er ook nieuwe vrienden bij, onze sponsors zijn altijd welkom in
onze club.
Sponsoring is fiscaal aftrekbaar, de kosten zijn voor uw bedrijf beperkt.
Uw bedrijf sponsort:
- > 1000€ per seizoen = GOUDEN SPONSOR
- > 500€ per seizoen = ZILVEREN SPONSOR
- 200€ per seizoen = BRONZEN SPONSOR
- 100€ per seizoen = SYMPATHISANT
- SPONSOR VAN DE DAG : Uw bedrijf sponsort onder vorm van 1
specifieke financiële of materiële bijdrage: vb: bloemen,
artikelen voor tombola, koffiekoeken, …
Wil u meer weten over ons sponsorbeleid, stuur dan een mailtje naar
voorzitter.artgym@gmail.com. Zo ontvangt u meer info.
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V.U. Art Gym vzw
Maatschappelijke zetel: Kalmthoutsesteenweg 44 bus 24 - Kapellen
Secretariaat: Karel Selsstraat 12 - Schoten

