
 
TALENTJES

INFOBROCHURE 2020-2021

WELKOM!!!



De ‘Talentjes’ is een turngroep die vooral traint op vormspanning, kracht en lenigheid. 
We trainen vooral op de basisturnoefeningen (vooruit rollen, achteruit rollen, rad, hand-
stand, ...). We doen oefeningen op de lange mat, de balk, brug, ...

De groep ‘Talentjes’ is een selectiegroep, dwz dat de gymnasten geselecteerd dienen 
te worden alvorens ze in deze groep kunnen terecht komen. De groep ‘Talentjes’ is ook 
gebonden aan een max leeftijd. De oudste gymnasten zijn max 7 jaar (1ste leerjaar). 
Het aantal gymnasten binnen deze groep is ook beperkt.

Gymnasten in de groep ‘Talentjes’ moeten bereid zijn om door te groeien naar 
A/B-(wedstrijd)groepen (AGD, Acro, Tumbling of Trampoline) of kerngroep. 
Het doorgroeien naar deze groepen gebeurt op basis van selecties.

Misschien turn je al even bij de Talentjes van Gym Westerlo, of misschien 
ben je net nieuw. We wensen je in ieder geval van harte welkom en we 
hopen dat je een leuk, leerrijk en sportief jaar tegemoet gaat !

WIE ZIJN DE TALENTJES?

Hoofdtrainer :  Liesbeth Willems 
 GSM 0470/606678      
 Email liesbethwillems24@hotmail.com   
  

TRAINERS

TALENTJES



TRAININGSUREN TALENTJES

Dinsdag :  18u tot 19u30  (grote zaal sporta) 

Donderdag :   18u tot 19u30  (grote zaal sporta) 

1. CLUBMAILLOT : 100 euro
2. CLUBTRAINING (vrijblijvend): kindermaat : 55 euro
2. CLUB T-SHIRT: 10 euro / gratis voor bestaande leden 2019 - 2020
4. SHORT (vrijblijvend): 22 euro

Deze prijzen kunnen jaarlijks wijzigen , afhankelijk van onze leveranciers .

VERPLICHTE KLEDIJ 

LIDGELD TALENTJES

INSCHRIJVEN TIJDENS DE TRAINING 
Betalen kan via Payconiq, overschrijving vooraf of cash (gepast).

Vanaf dit seizoen bepalen het aantal uren hoeveel inschrijvingsgeld je betaalt. 
Het principe is alsvolgt : voor het eerste uur betaal je 90,- EUR, de volgende lesuren 
40,- EUR (halve uren 20,- EUR).  Als je je inschrijft voor meerdere disciplines worden alle 
uren opgeteld (en betaal je dus maar 1x het eerste uur).

Schrijf je dit jaar enkel in voor de Talentjes dan betaal je 170,- EUR 
voor seizoen 2020-2021.

INBEGREPEN IN DEZE PRIJS : 
- 3 uur les per week met verschillende trainers
- GYMFED verzekering

NIET INBEGREPEN: 
- verplichte kledij (zie ‘kledij’ onderaan)



1.  Wij verwachten dat je elke les aanwezig bent. 
 Indien je om een geldige reden niet aanwezig kan zijn, steeds een seintje geven 

aan één van de hoofdleerkrachten.

2. Wij verwachten je steeds 10 minuten voor aanvang van de les in de zaal. 
 Er moet steeds veel klaargezet worden, alle helpende handen zijn 
 daarbij welkom.

3.  Wij trainen vanaf begin september tot eind juni.

4.  Er wordt getraind in turnpak. Een kort shortje is toegelaten, maar is zeker niet 
verplicht. Lange haren zijn steeds bij elkaar gebonden.

5.   Alle nodige informatie wordt via mail gecommuniceerd.

6.  Aangezien je in een selectiegroep zit, gebeuren er jaarlijks selecties.

AFSPRAKEN EN REGELS BIJ TALENTJES



ALGEMENE HUISREGELS VOOR GYMNASTEN VAN GYM  WESTERLO

STIPTHEID:
1. Het is belangrijk dat de sportverantwoordelijken en lesgevers in het bezit zijn van een telefoonnummer 

waarnaar in geval van nood kan gebeld worden (ouders, familie, …)

2. De les wordt niet verlaten zonder toestemming van de lesgever (bvb. om naar het toilet te gaan).

3. De gymnast engageert zich ertoe bij de inschrijvingen zich te allen tijde met volle overgave in te zetten 
tijdens de lessen.

4.  Tijdens de pauze is er gelegenheid om te drinken en naar het toilet te gaan. Drank wordt alleen genuttigd 
in de kleedkamer, niet in de sporthal/sportlokaal.

5.  Gymnasten van de A-groepen worden geacht aanwezig te zijn op elke training. Elke afwezigheid dient 
gemeld en verantwoord te worden aan de lesgever.

GEBRUIK MATERIALEN:
6.   De gymnasten nemen hun verantwoordelijkheid bij het plaatsen en gebruiken van de materialen met het 

oog op de veiligheid.

7.    Toestellen worden enkel gebruikt onder toezicht of met toestemming van de lesgever.

SANCTIES:
8.  Gymnasten die de lessen verstoren en/of zich niet houden aan de regels zullen een verwittiging krijgen.

9.  Herhaaldelijk ongepast of ongewenst gedrag kan schorsing of uitsluiting tot gevolg hebben. Deze straf 
wordt dan bepaald door de lesgever in samenspraak met een bestuurslid.

ALGEMENE HUISREGELS VOOR OUDERS

1.   De ouders worden geacht kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de huisregels van de club.

2.   Bij vragen, suggesties of opmerkingen richten de ouders zich tot de betrokken leerkracht of tot het 
bestuur.

3.   Ouders worden verzocht hun kinderen in de zaal te brengen voor de start van de lessen. Zij dienen zich er 
van te gewissen dat de les plaatsvindt en de leerkracht aanwezig is.

4.  Ouders worden verzocht de zaal te verlaten bij aanvang van de les en worden terug verwacht, maximum 
15 minuten voor het einde van de les. Op aanvraag en met een geldige motivatie kan uitzonderlijk een 
les bijgewoond worden door de ouders.

5.  De ouders worden geacht hun kinderen af te halen in de sportzaal waar de les heeft plaatsgehad – niet 
wachten op de parking: dit in het kader van de veiligheid en de mogelijkheid dat de leerkrachten mede-
delingen kunnen doen aan de ouders. (Dit geldt uiteraard niet voor oudere leden die zelfstandig naar de 
les komen)

Bijkomende informatie over de werking en huisregels van de club kan u terugvinden 
op de website: www.gymwesterlo.be.



Op de hoogte blijven?

Op onze facebookpagina vindt u alles over het reilen en zeilen 
van de club: www.facebook.com/gymwesterlo

www.gymwesterlo.be
info@gymwesterlo.be

BELANGRIJKE DATA SEIZOEN 2020-2021

• Inschrijvingen wedstrijdgroepen:  
 Tijdens de lessen: wordt meegedeeld door de trainsters.
• Inschrijvingen Recrea  
 zaterdag 3 oktober & zaterdag 10 oktober
 zie website voor uurschema
• Pizzaverkoop: 28 november 2020

• Sint: 5 december 2020

• Kamp wedstrijdgroepen: 19 tot 21 december 2020

• Restaurantdag: 31 januari 2021

• Turnfeest: 6 maart 2021

• Quiz: 1 mei 2021

•Afsluitdag: 19 juni 2021 

* alle data onder voorbehoud.


