SPORTJAAR 2018-2019

INHOUD
• VISIE en MISSIE
• AANBOD RECREATIEVE GYMNASTIEK
• AANBOD ACROGYM
• SAMENSTELLING LIDGELD
• TRAININGSLOKATIES
• KLEDIJ

VISIE en MISSIE
Missie
GymClub Tienen heeft tot doel de lichamelijke ontwikkeling en het welzijn van al haar leden te bevorderen door de organisatie van een zo ruim mogelijk
aanbod van de diverse disciplines binnen de gymnastiek. De activiteiten richten zich zo breed mogelijk naar alle leeftijden, zowel op recreatief als competitief
vlak, binnen een kwalitatief en medisch verantwoord kader. Dit alles ongeacht geslacht, leeftijd of bevolkingsgroep.

Visie
GymClub Tienen wil een kwaliteitsvolle, enthousiaste en ambitieuze gymclub zijn. Elkaar respecteren en samen sporten, betekent ook samenwerken om de
ambities van de club te verwezenlijken.
We bouwen aan een duidelijke structuur binnen onze jeugdwerking. Onze kleuters en kids krijgen een opleiding van verschillende bewegingsactiviteiten met
aandacht voor de ontwikkeling van de fysieke, de motorische en de sociale vaardigheden. De boodschap die we brengen is om gevarieerd te bewegen.

We bieden een breed en inhoudelijk goed sportaanbod aan voor onze jongeren in een veilig sportklimaat. We werken met een sporttechnisch programma,
GYMSTARS, dat ons aangeboden wordt door de GymnastiekFederatie Vlaanderen.
We moeten er voor zorgen dat onze recreanten en wedstrijdgymnasten in de meest optimale trainingsomgeving hun sport kunnen beoefenen.

AANBOD
GEBOORTEJAAR

GROEP

DAG / UUR

LOCATIE

LIDGELD
BASISBEDRAG = 80 €
+ SUPPLEMENT(EN)

2016-2014

Bewegingsavontuur
Kikkervisjes (vanaf dag dat kind 2,5 j is tem 3 j)
Kikkers (° in 2014)

zondag 10.00 – 10.50 u.
zondag 11.00 – 11.50 u.

Sporthal Houtemveld
Sporthal Houtemveld

20 €
20 €

MultiSkillz for Gym (° in 2013-2011)

zondag 10.00 – 11.00 u.

Grand Slam

40 €

Acrogym
Instapniveau (° in 2013-2011)

zondag 10.00 – 12.00 u.

Grand Slam

80 €

Gymnastiek
Gymstars Niv. 2-3 (° in 2010-2009)
Gymstars Niv. 4-5 (° in 2008-…)
Gymstars Niv. 6 (na selectie)

zaterdag 10.30 – 11.30 u.
zaterdag 10.30 – 11.30 u.
zaterdag 10.30 – 12.00 u.

Sporthal Houtemveld
PISO Tienen
PISO Tienen

40 €
40 €
60 €

Trampoline
Niveau 2-3 (° in 2010-2009)
Niveau 4-5 (° in 2008-…)

zaterdag 09.30 – 10.30 u.
zaterdag 09.30 – 10.30 u.

Sporthal Houtemveld
PISO Tienen

40 €
40 €

Free Running
Parkour Niv. 1 - 2
Parkour Niv. 3 (na selectie)

zaterdag 12.00 – 13.00 u.
zaterdag 13.30 – 15.00 u.

Sporthal Houtemveld
Sporthal Houtemveld

50 €
70 €

2013-2011

2010-…

AANBOD
GEBOORTEJAAR

GROEP

DAG / UUR

LOCATIE

LIDGELD
BASISBEDRAG = 80 €
+ SUPPLEMENT(EN)

2013-…

Acrogym Instapniveau
Instapniveau (° in 2013-2011)
Niveau 2 (na selectie)
Niveau 1 (na selectie)

zondag
dinsdag
zondag
dinsdag
zaterdag
zondag

10.00 – 12.00 u.
17.30 – 19.00 u. (om de 14 dagen)
10.00 – 12.00 u.
17.30 – 19.00 u. (om de 14 dagen)
09.30 – 12.00 u.
10.00 – 12.00 u.

Grand Slam
Grand Slam
Grand Slam
Grand Slam
Grand Slam
Grand Slam

80 €
120 €

Grand Slam
Grand Slam
Grand Slam
Grand Slam

260 €
260 €
260 €
260 €

160 €

Extra trainingen in de vakantie zijn inclusief voor Niveau 1 en Niveau 2

2013-…

Acrogym Competitie
Acro Recrea (na selectie)
I – niveau (na selectie)
C – niveau (na selectie)
B – niveau (na selectie)

Alle competitiegroepen trainen op volgende dagen (exacte uren worden met Kurt Smets afgesproken).
• dinsdag 1,5 u training (vrijblijvend)
• woensdag 2u training
• zaterdag 3u training
• zondag 3u training
Extra trainingen in de vakantie zijn inclusief voor alle Competitiegroepen (Acro Recrea, I-, C-, en B niveau)

SAMENSTELLING LIDGELD
• Het lidgeld is opgebouwd uit een basisbedrag dat vermeerderd wordt met supplement(en) per
gekozen discipline(s).
• Kortingen voor grote gezinnen (vanaf 3e kind van eenzelfde gezin)
- 30 € korting voor 3e gezinslid
- 40 € korting voor 4e gezinslid

• Inschrijven gebeurt online in te vullen via www.gymclubtienen.be
• Inschrijvingen vanaf Januari 2019 genieten van 40% korting en betalen dus nog maar 60% van het
inschrijvingsgeld
• Inschrijvingen vanaf 15 April 2019 genieten van 60% korting en betalen dus nog 40% van het
inschrijvingsgeld

TRAININGSLOKATIES
• De trainingen gaan door op 3 lokaties :

Sporthal Houtemveld
Sporthalstraat 12 te Tienen

Sportcentrum GS (Grand Slam)
Tennisstraat 3 te Tienen

PISO
Alexianenweg 2 te Tienen

KLEDIJ
•
•
•
•
•
•

Verplichte aankoop T-shirt Club (verkoop gaat door in oktober en wordt op voorhand
meegedeeld).
Verplicht dragen van zwarte short (dient zelf aangekocht te worden)
Sportschoenen of blote voeten
Haren bij elkaar
Geen juwelen
WEDSTRIJDGYMNASTEN kopen nog een trainingsvest aan van de club en dienen een
turnpak aan te kopen voor deelname aan een wedstrijd. Voor gymnasten in het
recreaniveau zal de club bepalen welk turnpak aangekocht moet worden. Dit wordt in
de loop van het sportjaar doorgegeven. Vanaf het I-niveau kan elke formatie kiezen
welk turnpak aangekocht wordt, echter dient vóór aankoop (een foto van) het pakje
te worden voorgelegd aan de trainer en juryleden van onze club. Pas nadat door
laatstgenoemden hun akkoord is gegeven mag het turnpakje daadwerkelijk
aangeschaft worden.

