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Clubwijzer TK Olympia De Pinte
1

Missie
4.1

TK Olympia De Pinte vzw is een turnclub die
gymnastiek in de regio wil bevorderen. Wij
richten ons tot kleuters, jeugd en jongvolwassenen.

Hoofdtrainers

Elk jaar worden er drie hoofdtrainers
aangeduid door het bestuur. Zij maken deel uit
van het bestuur van de club.

Wij zijn een recreatieve club, wat betekent dat
er plaats is voor iedereen die gemotiveerd is
om te turnen. Recreatief betekent niet
vrijblijvend: elke gymnast wordt zonder druk
aangemoedigd om het voor hem/haar best
mogelijke niveau te bereiken.

De hoofdtrainers organiseren de trainingen en
sturen de trainers aan.

Wij willen onze gymnasten ook zaken leren die
de sport overstijgen, zoals samenwerking,
zelfvertrouwen, discipline en respect.

4.2

De namen en de functies van de hoofdtrainers
zijn terug te vinden op de website van de club
(www.tkodepinte.be).

De trainers worden elk jaar aangeduid door het
bestuur op basis van hun inzet en kennis.

Turnen bij TK Olympia De Pinte moet ten slotte
vooral plezierig zijn. De trainingen en de
eventuele wedstrijden verlopen in een
aangename sfeer, waarbij iedereen zich goed
voelt.
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Tenzij anders afgesproken, engageren de
trainers zich om gedurende een volledig
seizoen de hen toegewezen groep(en) training
te geven.
Trainers hebben het vrijwilligersstatuut. Zij
ontvangen een onkostenvergoeding, waarvan
het bedrag jaarlijks bepaald wordt door het
bestuur.

Federatie

De club is aangesloten bij de Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw (“Gymfed”), dit is de
Nederlandstalige afdeling van de Koninklijke
Belgische Turnbond (KBT).
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Trainers

Van de trainers wordt verwacht dat ze zich
inzetten voor de activiteiten die door de club
georganiseerd worden, ook als deze niet
vergoed worden.

Bestuur

4.3

Trainersvergadering

De club wordt geleid door een bestuur,
samengesteld uit minstens drie wettelijke
bestuurders en een aantal niet formeel
benoemde bestuurders.

Minstens vijf keer per jaar wordt een
trainersvergadering georganiseerd. Trainers
die verhinderd zijn, dienen dit op voorhand te
melden aan de hoofdtrainers.

De namen en de functies van de leden van het
bestuur zijn terug te vinden op de website van
de club (www.tkodepinte.be).

4.4

Trainers dienen zich regelmatig bij te scholen.
Zij dienen jaarlijks minstens één externe en
één interne opleiding te volgen.

Het bestuur komt regelmatig samen om de
werking van de club te bespreken.

De club neemt de kost ten laste van
opleidingen tijdens het kaderweekend van de
Gymfed en van de initiator-cursus, op
voorwaarde dat de trainer effectief aanwezig is
én (voor wat betreft de initiator-cursus)
deelneemt aan alle examens. Trainers die een
andere opleiding willen volgen, kunnen
hiervoor een gemotiveerde aanvraag indienen
bij het bestuur, dat zal beslissen of de club de

Het mandaat van bestuurder is niet bezoldigd.

4

Opleiding van trainers

Trainers
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kost voor deze opleiding geheel of gedeeltelijk
ten laste neemt.

Het is mogelijk om meerdere extra
trainingsgroepen te combineren, met een limiet
(inclusief het basispakket) van 9,5 uur training
per week. Door overlappende trainingsuren
zijn echter niet alle combinaties steeds
mogelijk.

Trainers gestart vanaf turnjaar 2018-19
moeten binnen de 18 maanden na de start van
hun carrière als trainer de initiator-cursus
volgen.
4.5

Gymnasten die reeds een voldoende basis
hebben, kunnen de toestemming krijgen zich
enkel in te schrijven voor de extra training,
zonder ook het basispakket te nemen.

Inschrijving als trainer

Trainers dienen zich als trainer te registreren
via de website van de Gymfed:
http://inschrijvingen.gymfed.be/wizard/index?
get=stamnummer=594.

6.4

Tijdens de kerstvakantie, de paasvakantie en
de grote vakantie (doorgaans begin augustus)
worden stages aangeboden aan sommige
groepen, in functie van de beschikbare trainers
en de vraag binnen de groep.

Wie niet is ingeschreven, is niet verzekerd en
kan geen training geven.
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Leden

Iedereen die behoort tot de doelgroep van de
club (kleuters, jeugd en jongvolwassenen), kan
lid worden van de club.
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Aanbod turnen

6.1

Kleuterturnen
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7.1

Eerste inschrijving

Wie in het voorgaande seizoen nog geen lid
was, dient zich in te schrijven op de wachtlijst.
Dit gebeurt via de website van de club
(www.tkodepinte.be).

Basispakket

De jeugd en jongvolwassenen trainen
tweemaal twee uur per week.

In juni van elk jaar is er een probeerdag,
waaraan de kandidaat-leden die op de
wachtlijst zijn ingeschreven, kunnen
deelnemen. De bedoeling van de probeerdag
is niet om de beste turners te selecteren, maar
om in te schatten voor welke groep de
kandidaat-leden in aanmerking komen.

De leden worden ingedeeld in groepen,
volgens leeftijd en niveau.
De acro-gymnasten en de beloften acrogymnasten vormen een afzonderlijke groep.

Na de probeerdag ontvangen de kandidaatleden een bericht of zij zich kunnen
inschrijven. Daarbij wordt rekening gehouden
met de beschikbare plaatsen in elke groep en
de volgorde van inschrijving op de wachtlijst.

Het is niet mogelijk om het basispakket
klassiek turnen te combineren met het
basispakket acro.
6.3

Inschrijving

Iedereen die lid wil worden van de club, dient
zich in te schrijven volgens de volgende
procedure.

Kleuters turnen anderhalf uur per week.
6.2

Stages

Extra training

Voor kleuters wordt niet gekeken naar het
ervaringsniveau. Zij worden toegelaten
volgens de volgorde van inschrijving op de
wachtlijst en de beschikbare plaatsen in de
groep.

De club biedt de volgende extra trainingen aan
voor jeugd en jongvolwassenenen:
- Tumbling (2,5 uur per week);
- Trampoline (2,5 uur per week);
- Toestelturnen (2,5 uur per week);
- Demo (combinatie van dans, acro,
tumbling en ritmiek) (2,5 uur per
week);
- Beloften toestelturnen (2 uur per
week).
Deze extra trainingen kunnen gecombineerd
worden met het basispakket turnen.

Wie dit jaar niet kan inschrijven blijft op de
wachtlijst staan en krijgt volgend seizoen
opnieuw de kans zich in te schrijven bij de
club.
Wie na de probeerdag de toestemming krijgt
om zich in te schrijven, dient dit te doen via de
website van de Gymfed:
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http://inschrijvingen.gymfed.be/wizard/index?
get=stamnummer=594.
De inschrijving is pas definitief als het
inschrijvingsgeld op de rekening van de club
(BE30737440047011) gestort is.
7.2

Herinschrijving

Wie in het voorgaande seizoen al lid was, kan
zich in de loop van de maand mei rechtstreeks
herinschrijven via de website van de Gymfed:
http://inschrijvingen.gymfed.be/wizard/index?
get=stamnummer=594

Inschrijving voor extra
trainingsgroepen

200 EUR

Extra training
(bovenop
basispakket)

72 EUR (2u)
90 EUR (2,5u)

Korting 2de kind

15 EUR

Korting 3de kind

30 EUR

Om deze korting te genieten, is het belangrijk
om de kinderen op hetzelfde ogenblik in te
schrijven.
Zijn inbegrepen in het lidgeld:
- verplichte bijdrage aan de Gymfed
(verzekering tegen ongevallen);
- alle lessen, zowel in De Pinte als op
verplaatsing;
- eventuele deelname aan wedstrijden.

Wie deelneemt aan het testmoment, ontvangt
in de loop van de maand mei een bericht of hij/
zij zich al dan niet kan inschijven voor een
extra trainingsgroep.
Inschrijving voor stages

Stages tijdens de schoolvakanties zijn niet
inbegrepen in het lidgeld.

Inschrijven voor stages tijdens de
schoolvakanties gebeurt per google-doc. De
link wordt ruim op voorhand per mail verstuurd
naar de leden (en hun ouders) voor wie een
stage beschikbaar is.
7.5

Jeugd

Vanaf het tweede kind van hetzelfde gezin
wordt korting toegekend (enkel op het
basispakket kleuter en jeugd):

Om in aanmerking te komen voor extra training
moet het lid aan een aantal doelstellingen
voldoen. Deze worden bekeken op een
testmoment dat plaatsvindt in mei.

7.4

75 EUR

Extra training (zonder 125 EUR
basispakket)

De inschrijving is pas definitief als het
inschrijvingsgeld op de rekening van de club
(BE30737440047011) gestort is.
7.3

Kleuter

8.2

Betaling van het lidgeld

Het inschrijvingsgeld dient betaald te worden
binnen de veertien dagen na inschrijving op de
website van de Gymfed. Bij laattijdige betaling
wordt de inschrijving geannuleerd en dient de
volledige inschrijvingsprocedure opnieuw
doorlopen te worden. Leden verliezen in dat
geval hun voorrang en dienen zich eveneens
in te schrijven op de wachtlijst.

Voorrang voor broers en zussen

Nieuwe leden die al een broer of zus hebben
die lid is van de club, krijgen voorrang bij de
inschrijving. Zij dienen voor het overige wel
dezelfde procedure te volgen als andere
nieuwe leden.

8.3

Gespreide betaling

Omwille van financiële moeilijkheden kunnen
(ouders van) leden vragen om het
inschrijvingsgeld in maximaal vier
maandelijkse schijven te betalen (juni – juli –
augustus – september).
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Lidgeld

8.1

Bedrag van het lidgeld

De aanvraag daartoe moet per e-mail
verstuurd
worden
aan
tkodepinte.secr@gmail.com binnen de veertien
dagen na de datum van inschrijving op de
website van de Gymfed.
8.4
Terugbetaling van het lidgeld

Het lidgeld geldt voor een volledig seizoen
(september tot mei).
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Betaalde lidgelden kunnen (gedeeltelijk)
terugbetaald worden in de volgende
omstandigheden:
- wanneer een lid gedurende minstens
één volledige kalendermaand niet kan
deelnemen aan de trainingen omwille
van medische redenen, bevestigd door
een doktersattest;
- wanneer een lid zich ingeschreven
heeft zonder de trainingsuren te
kennen en bij de bekendmaking van
de uren blijkt dat deze niet haalbaar
zijn voor het betrokken lid. Een
dergelijke aanvraag tot terugbetaling
moet gedaan worden voor de start van
het turnjaar (1 september).

Maandag

17u30 tot 19u30; of
18u30 tot 20u30

Dinsdag

17u30 tot 19u30; of
18u30 tot 20u30

Woensdag

16u00 tot 18u00

Donderdag

-

Vrijdag

17u30 tot 20u00

Zaterdag

9u00 tot 11u00; of
11u00 tot 13u00; of
14u00 tot 16u00; of
16u00 tot 18u00; of
18u00 tot 20u00

Aanvragen tot terugbetaling dienen gericht te
worden aan tkodepinte.secr@gmail.com
(desgevallend met het doktersattest als
bijlage) met vermelding van het
rekeningnummer waarop de terugbetaling kan
gebeuren. Het bedrag van de terugbetaling
wordt als volgt berekend: (betaald lidgeld –
bijdrage aan Gymfed) x aantal maanden
afwezigheid / 9.

Zondag

9u00 tot 11u00; of
11u00 tot 13u00

Opgelet: dit zijn de uren van de lessen.
Aanwezigheid is vereist tien minuten op
voorhand (zie 11.1)!

Alle andere aanvragen tot terugbetaling van
het lidgeld worden beoordeeld door het
bestuur. Dergelijke aanvragen dienen
gemotiveerd te worden. Stopzetting van de
hobby wordt in geen geval aanvaard als reden
voor terugbetaling.

De dagen en uren waarop elke groep training
heeft, worden begin juli bekendgemaakt. De
groepen worden elk jaar samengesteld in
functie van het aantal leden, het niveau van de
leden en de beschikbaarheid van trainers. Dit
is een hele puzzel waardoor het jammer
genoeg niet mogelijk is de exacte trainingsuren
vroeger door te geven.
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Dagen en uren van de
trainingen

Leden die bij de bekendmaking van de uren
vaststellen dat zij op dat ogenblik niet kunnen
turnen, kunnen hun inschrijving annuleren (zie
hoger, terugbetaling van het lidgeld).

9.1

9.3

Start en einde van het turnjaar

Kleuters

De volgende tabel geeft een overzicht van alle
ogenblikken waarop er lessen kunnen worden
gegeven:

De trainingen lopen van begin september tot
midden mei.
Het seizoen 2019-2020 is als volgt:
Jeugd

zaterdag 7
september 2019
t.e.m. 17 mei 2020

Kleuters

woensdag 11
september 2019
t.e.m. 13 mei 2020

9.2

Woensdag

14u00 tot 15u30

Zaterdag

9u00 tot 10u30; of
10u30 tot 12u00; of
14u00 tot 15u30.

Opgelet: dit zijn de uren van de lessen.
Aanwezigheid is vereist tien minuten op
voorhand (zie 11.1)!

Trainingsuren jeugd
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De volgende tabel geeft een overzicht van alle
ogenblikken waarop er lessen kunnen worden
gegeven:

Plaats van de trainingen

De trainingen vinden plaats in de turnzaal van
de gemeentelijke basisschool van De Pinte
(“de Blije School”).
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Als voorbereiding op recrea-wedstrijden en
voor de oudere groepen voorzien wij een
beperkt aantal extra trainingen op verplaatsing
(in prinicpe in Nazareth, maar eventueel ook
op andere locaties, zoals Aalst, Tielt, etc.).
Leden die bij die groep aangesloten zijn,
engageren zich om aanwezig te zijn bij de
extra trainingen. De dagen, uren en locatie
worden begin september meegedeeld aan de
leden. Per uitzondering kan een dergelijke
training vier in plaats van twee uur duren. In
dat geval zullen er voldoende pauzes ingelast
worden en is er nog meer aandacht voor
streching zodat blessures en overbelasting
vermeden worden.

Na de training worden de jonge leden
opgehaald in de zaal, aangezien er geen
toezicht is in de kleedkamers en buiten.
Indien bij aankomst in de turnzaal de vorige
groepen nog aan het turnen zijn, wachten de
leden tegen de muur tot wanneer hun trainer
hen bij zich roept.
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Kleding

13.1

Kledingvoorschriften
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Aanwezigheden

Er is geen verplicht clubuniform. De leden
dragen aangepaste sportkledij tijdens de
lessen.

11.1

Op tijd komen

De leden turnen op blote voeten.

Voor het goede verloop van de trainingen
(opzetten van het materiaal) en voor de
veiligheid (opwarming), is het essentieel dat de
leden en de trainers steeds tijdig aanwezig
zijn, dat wil zeggen 10 minuten voor de
aanvang van de eigenlijke training.

Sierraden en (sport)horloges zijn niet
toegelaten.
Trainers dragen sportieve kledij en maken zich
herkenbaar door kledij voorzien voor trainers
te dragen (t-shirt, topje, trui met hun naam
bedrukt en in de kleuren van de club).

Wie pas aankomt bij aanvang van de training
zelf, is dus te laat.
11.2

Het bestuur en helpende handen dragen op de
verschillende activiteiten een T-shirt in het
kleur van de club met de vermelding van
bestuur of crew.

Afwezigheden

Afwezigheden worden op voorhand aan de
trainer gemeld. In de acro-groepen dienen ook
de partners op voorhand verwittigd te worden.

13.2

In september kunnen de leden op vrijwillige
basis een gepersonaliseerde clubtrui kopen.
Het dragen van deze trui is geen verplichting.

Wij vragen een engagement om op
minstens 75% van de trainingen aanwezig te
zijn (uiteraard behoudens ziekte of andere
gegronde redenen). Dat is nodig om met de
hele groep vooruitgang te maken. Bovendien
hebben wij lange wachtlijsten en willen wij
voorrang geven aan gemotiveerde gymnasten.
Leden die zonder gegronde reden te vaak
afwezig zijn, zullen zich niet meer
kunnen herinschrijven.
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Clubtrui

13.3

Omkleden

Er zijn onbewaakte kleedkamers. De club is
niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal
van persoonlijk materiaal of kledij. Het wordt
sterk aangeraden om geen waardevolle zaken
mee te brengen naar de training.
De leden kleden zich om buiten de
trainingsuren. Wie zich nog tijdens de
trainingsuren moet omkleden, is dus te laat.

Verloop van de trainingen

Elke training begint met een uitgebreide
opwarming.
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Tijdens de trainingen dienen de leden de
instructies van de trainers nauwgezet op te
volgen.

Eten en drinken

Wij raden de leden aan om een (herbruikbare)
waterfles mee te brengen naar de training.

De leden helpen bij het opzetten en afbreken
van het materiaal, onder begeleiding van hun
trainer. Dit gebeurt vlak voor en vlak na de
training.

Tijdens een training van twee uur is eten niet
nodig. Wie toch iets wil eten, raden wij een
gezonde snack aan (die kan worden
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opgegeten tijdens de korte pauze van vijf
minuten).

minderjarige leden worden de ouders/voogd zo
snel mogelijk op de hoogte gebracht.

Bij het verlaten van de zaal neemt iedereen
zijn eigen spullen en afval mee.

17.2
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Bij elk ongeval waarvoor het lid een dokter wil
consulteren, geeft de trainer een
ongevalformulier mee op vraag van het lid of
de ouders/voogd. Dit formulier moet door de
dokter worden vervolledigd en zo snel mogelijk
terugbezorgd worden aan de betrokken trainer.
De club zorgt vervolgens voor de verzending
naar de Gymfed (in principe binnen de zeven
dagen), zodat de verzekering kan worden
gecontacteerd.

Wedstrijden

Leden die aangeven hierin interesse te
hebben, kunnen deelnemen aan recreawedstrijden. In overleg met de betrokken leden
zal gezorgd worden voor de nodige
begeleiding.
De prijs voor de inschrijving bij recreawedstrijden is inbegrepen in het lidgeld. Voor
andere kosten die voortvloeien uit de
deelname aan wedstrijden kan een bijdrage
gevraagd worden van de gymnasten. Indien
van toepassing, zal deze bijdrage op voorhand
meegedeeld worden.
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Meer informatie over de verzekering staat op
de website van de Gymfed:

h#ps://www.gymfed.be/over-gymfed/eenongeval-wat-nu
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Verwerking van
persoonsgegevens

Feedback

18.1

Op de eerste les van het turnjaar geven de
trainers toelichting bij de doelstellingen van het
komende turnjaar voor de betrokken groep.
Ouders die dit wensen, kunnen bij deze
toelichting aanwezig zijn.

Ouders kunnen hun kind bovendien aan het
werk zien op de volgende evenmenten:
- turnshow (tweejaarlijks);
- opendeurdag (tweejaarlijks);
- eventuele wedstrijden.

Deze verwerking van deze persoonsgegevens
(met uitzondering van de foto’s) gebeurt in het
kader van de uitvoering van de
lidmaatschapsovereenkomst die het lid
aangaat door zich aan te sluiten bij de club.

Om de kinderen niet af te leiden en omdat de
turnzaal te klein is, is het niet toegelaten
aanwezig te blijven tijdens de lessen.

Door zich aan te sluiten bij de club verklaart
het lid zich akkoord dat foto’s van het lid
kunnen genomen worden bij evenementen die
de club organiseert of waaraan de club
deelneemt. Deze foto’s worden bewaard in het
archief van de club en kunnen gebruikt worden
op de website van de club of op sociale media.
Indien een lid desondanks niet wenst dat een
bepaalde foto verder bewaard of gebruikt
wordt, kan het vragen deze te verwijderen. De
aanvraag daartoe wordt gericht aan het
bestuur.

Op het einde van het turnjaar ontvangen de
leden een “diploma” met vermelding van de
zaken die ze onder de knie hebben en
persoonlijke feedback van de trainer(s).

Ongevallen - verzekering

17.1

Eerste zorgen

Algemeen

De club verwerkt de volgende
persoonsgegevens van haar leden: naam,
voornaam, geboortedatum, adres, rijksregisternummer, e-mailadres, contactgegevens van
ouders of andere opgegeven contactpersonen,
aanwezigheid op trainingen, resultaten van
testen, betaling, foto’s, informatie over
eventuele ongevallen en de door het lid of de
ouders meegedeelde relevante medische
informatie.

Ouders die in de loop van het jaar feedback
willen over de vooruitgang van hun kind,
kunnen de trainers daarover steeds
aanspreken na het einde van de training.
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Verzekering

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt
onder verantwoordelijkheid van de club.

Bij een ongeval past de trainer de eerste
zorgen toe en verwittigt hij de hulpdiensten of
e e n d o k t e r, i n d i e n n o o d z a k e l i j k . B i j
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Elk lid heeft recht om zijn/haar persoonsgegevens te consulteren en eventuele foute
informatie te corrigeren.

Nieuws over inschrijvingen, trainingen, extra
activiteiten, en dergelijke wordt zoveel als
mogelijk gecommuniceerd via de website van
de club (www.tkodepinte.be) en via de
Facebookpagina van de club. Sommige
groepen hebben daarnaast ook een eigen
Facebookpagina.

Persoonsgegevens worden bewaard
gedurende maximaal vijf jaar na het einde van
het lidmaatschap.
18.2

Daarnaast stuurt de club geregeld e-mails met
praktische informatie. Deze mails worden
verzonden naar alle e-mailadressen die bij
inschrijving worden opgegeven via de website
van de Gymfed. Indien u bijkomende emailadressen wil toevoegen aan de mailinglijst,
vragen wij u een e-mail te sturen naar
tkodepinte.secr@gmail.com.

Medische informatie

Relevante medische informatie moet
meegedeeld worden aan de verantwoordelijke
trainer, zodat daarmee rekening kan worden
gehouden bij de training en zodat gepast kan
worden gereageerd in geval van noodsituatie.
Deze informatie wordt vertrouwelijk behandeld.
Deze informatie wordt niet verwerkt in enig
bestand.

22
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Respect
non-discriminatie

Vragen, opmerkingen en
klachten aan de club

Trainers, leden en ouders die met een vraag,
een probleem of een klacht zitten, kunnen bij
een van de volgende personen terecht:
- De trainer van de groep;
- Een van de hoofdtrainers;
- Elk lid van het bestuur.

We verwachten van de trainers en de leden
dat ze respectvol omgaan met de andere
leden, trainers, bestuur en derden. Pesterijen,
discriminatie en elke vorm van geweld zijn
strikt verboden.

Eenieder kan ook een e-mail sturen naar
tkodepinte.secr@gmail.com. Houd er rekening
mee dat de club geleid wordt door (nietbezoldigde) vrijwilligers. Hoewel wij ons best
doen om e-mails zo snel mogelijk te
beantwoorden, kunnen wij niet garanderen dat
u steeds onmiddellijk een antwoord ontvangt.
Als u (te) lang moet wachten, aarzel dan niet
om één van de leden van het bestuur aan te
spreken op de training of op te bellen.

20
Problematisch gedrag,
sancties en uitsluiting
Wanneer een lid problematisch gedrag stelt
(niet-naleven van de gedragsregels, handelen
tegen de waarden van de club, te groot
absenteïsme …), zal het daarop in eerste
instantie worden aangesproken door de
trainers en de hoofdtrainers.

Wanneer een probleem via deze kanalen niet
adequaat wordt opgelost, kan elke trainer, elk
lid en elke ouder vragen om gehoord te
worden door het voltallige bestuur.

Indien dit niet leidt tot verbetering, zullen de
ouders worden aangesproken, hetzij door de
trainers, hetzij door een lid van het bestuur.

Er zal steeds in overleg naar een oplossing
worden gezocht.

Indien er ook nadien nog geen verbetering
optreedt, kan één van de volgende sancties
worden opgelegd, afhankelijk van de ernst van
de feiten:
- Schriftelijke verwittiging;
- Schorsing van één tot vier weken;
- Verbod tot herinschrijving;
- Uitsluiting.

Klachten zullen steeds vertrouwelijk worden
behandeld en er zal geen informatie worden
gedeeld met derden, tenzij dat noodzakelijk is
om de klacht op te lossen en na voorafgaand
overleg met de klager.

23
Geldigheid, consultatie en
aanpassing van dit
reglement
21

Inschijving als lid of trainer van de club
impliceert de aanvaarding van dit reglement.

Communicatie van de club
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Clubwijzer TK Olympia De Pinte – versie mei 2019
De laatste versie van dit reglement is
b e s c h i k b a a r d e w e b s i te v a n d e c l u b
(www.tkodepinte.be).

Wijzigingen van dit reglement zijn de
bevoegdheid van het bestuur.

Opgemaakt te De Pinte op 20 mei 2019
Goedgekeurd door het bestuur van vzw TKO De Pinte
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