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Beste ouders & gymnasten 
 
Het nieuwe turnjaar komt er weer aan, tijd voor wat inlichtingen dus: 
 
 HET HOOFDTRAINERSTEAM: 

Emmely Cato 
 

Iris 

   
   

Indien u vragen heeft, kunt u steeds bij een van deze personen  terecht.  
 
 MUTUALITEITSFORMULIEREN:  

Wij voorzien een vooraf ingevuld formulier (zie bijlage). 
 
 COMMUNICATIE:  

o onze website (www.tkodepinte.be) en facebookpagina (TK Olympia De Pinte) zijn een enorm 
belangrijk communicatiemiddel binnen onze club. De laatste nieuwtjes en wijzigingen tijdens het jaar 
worden hierop bekend gemaakt. Gelieve onze website regelmatig te raadplegen en vergeet zeker niet 
onze facebookpagina te liken. 

 
o Onze communicatie verloopt uitsluitend elektronisch. Al onze algemene brieven naar ouders en 

leden toe gebeurt via e-mail. Het is dus belangrijk uw Postvak IN regelmatig te bekijken zodat u geen 
informatie misloopt. Vergeet niet bij wijzigingen van uw e-mailadres het secretariaat 
(tkodepinte.secr@gmail.com) te verwittigen. Verspreide berichten zijn ook steeds op de website te 
raadplegen.  

 
 INSCHRIJVINGEN  

Deze gebeuren via e-mail. De elektronische brief met alle informatie omtrent de inschrijvingen wordt begin 
mei naar alle ouders gestuurd. In deze brief staat duidelijk vermeld vóór welke datum het inschrijvingsgeld 
betaald moet worden. Gebeurt dit niet, dan kan de club een herinschrijving niet garanderen. Mocht u echter 
midden mei nog steeds geen mail ontvangen hebben, neem dan zeker contact op zodat wij dit in orde kunnen 
brengen.  

 
 INFOMOMENTEN 

Op zaterdag 8 september om 11u organiseren wij een infomoment voor alle ouders van de basisgroepen en 
op woensdag 12 september om 14u voor alle ouders van de kleuters. Op deze momenten geven we 
algemene uitleg over de werking van en de afspraken binnen onze club. Jullie zijn hierop van harte welkom! 
Deze vinden plaats in de turnzaal. 
 

 CLUBTRUI 
Dit jaar verkopen wij onze clubtrui!  Aankoop is niet verplicht. Pasmodellen worden voorzien. De 
verkoopdagen vinden plaats op: 

o Zat 22/9 om 11u 
o woe 26/9 om 18u 
o vr 28/9 om 17.30u 
o zat 29/9 om 11u 

 
 

 PRAKTISCHE AFSPRAKEN 

o Wij turnen op onze blote voeten. Gymnasten (ook kleuters) hoeven dus geen sportschoenen of 
pantoffels aan te doen. 
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o Mogen wij, om de kwaliteit van de lessen te garanderen, vragen dat uw kind op tijd naar de turnles 
komt (10min. voor aanvang van de training). Dit is voornamelijk in het belang van uw eigen kind. Als 
uw kind een deel van de opwarming mist door te laat te komen, zal dit de kans op blessures 
vergroten, wat wij willen voorkomen. Wij moeten ook zelf ons materiaal opzetten, daarom vragen we 
dat uw kind tien minuten voor de aanvang van de training aanwezig is. 
 

o De afgelopen jaren hebben we gemerkt dat meer en meer ouders wat langer in de turnzaal blijven 
om hun gymnast aan het werk te zien. We begrijpen dat je als trotse ouder je gymnast aan het werk 
wil zien, maar mogen we jullie vragen om ook in de turnzaal het 'academisch kwartiertje' te 
respecteren. Uit voorzorg van onze gymnasten verwachten we tijdens onze trainingen een goede 
concentratie zodat de veiligheid altijd gewaarborgd wordt. Ouders kunnen, zeker bij kleinere 
kinderen, voor afleiding zorgen. Daarom willen we voor alle gymnasten en alle ouders dezelfde 
afspraak maken. Gelieve niet langer of vroeger dan een kwartier naar training te komen. Wij zorgen 
ten gepaste tijde voor een toon moment van uw kind (turnshow en opendeurdag) waarop u uw kind 
kan zien schitteren. 
  

 De tien geboden van de TKO-gymnast  
1. Kom op tijd naar de training, dit wil zeggen 10 minuten voor aanvang van de training  
2. Draag sportieve kledij (geen sierraden)  
3. Draag je haar in een staart  
4. Hou de kleedkamers proper  
5. Eten en drinken horen niet thuis in de turnzaal  
6. Wees gezond: neem water en een stuk fruit mee voor in de pauzes 
7. Verloren voorwerpen in de witte mand (vraag ernaar bij je trainer)  
8. Neem een lange trainingsbroek mee voor de trainingen aan de barre of het rek  
9. Ga respectvol om met het materiaal  
10. Help actief mee met het opstellen en opruimen van materiaal  

 
 Dan geven wij nog enkele BELANGRIJKE DATA mee: 

De definitieve uitgebreide kalender volgt in de loop 
van september. 
 

 Za 8/09: aanvang trainingen jeugd 
 Woe 12/09: aanvang kleuterturnen 
 Za 08/09 en wo 12/09: infomomenten ouders 

 Za 22/9 11u, woe 26/9 18u, vr 28/9 17.30u, zat 
29/9 11u: pasmomenten verkoop clubtrui 

 Za 6/10: start truffelactie  
 Za 20/10 en zo 21/10: GEEN TRAINING (bijscholing 

trainers) 
 Ma 29/10 tem zon 4/11 vakantie: GEEN TRAINING 
 Ma 24/12 tem zon 06/01 vakantie: GEEN 

TRAINING (eventueel kerststage mogelijk) 

  
 
 
 

 Ma 04/03 tem zon 10/03 vakantie :GEEN 
TRAINING  

 Ma 08/04 tem ma 22/04 vakantie: GEEN 
TRAINING (eventueel paasstage mogelijk) 

 Za 27/4: Opendeurdag en Pastafestijn (onder 
voorbehoud) 

 Woe 22/05: einde training kleuter 
 Za 25/05: einde trainingen jeugd 
  

 
Af en toe kunnen wij wat helpende handen bij activiteiten gebruiken. Wie interesse heeft om op de hoogte te 
blijven, stuur gerust een mailtje naar tkodepinte.activiteiten@gmail.com. 
 
Wij hebben alvast zin om er met veel enthousiasme in te vliegen! 
 
 
Met sportieve groeten, 
Emmely, Cato en Iris 
De hoofdtrainsters 
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