Huishoudelijk reglement voor gymnasten van
Sano Ritmo Gym
-

Sano Ritmo Gym VZW is een Vereniging zonder Winstoogmerk en maakt deel uit van de GymnastiekFederatie
Vlaanderen VZW, waardoor het is aangesloten bij de overkoepelende Koninklijke Belgische Turnbond (KBT).

-

Sano Ritmo Gym is een onafhankelijke socio-culturele sportvereniging en heeft als doel haar leden de discipline
Ritmische Gymnastiek te laten beoefenen, en heeft geen enkele binding met om het even welke filosofische of
politieke strekking: een neutraliteit, die voorwaarde is om tot de GymnastiekFederatie te behoren.

-

Onze discipline is Ritmische Gymnastiek. Dit gebeurt op recreatieve basis. (Wij zijn niet competitief gericht.)
Onze activiteiten worden vooral gericht naar jeugdwerking, vandaar de brede waaier aan basisgroepen, waar
iedereen welkom is.
Naast de kwalitatieve en kindvriendelijke zorg voor een opbouwende basis, krijgen de gymnasten die de leeftijd van
het derde leerjaar hebben bereikt en reeds twee opeenvolgende jaren bij Sano Ritmo Gym hebben geturnd, de kans
om toe te treden tot de demonstratiegroep, kort demogroep (zonder enige verplichting).
Uiteraard worden hiervoor een aantal verwachtingen vooropgesteld zoals wekelijks trainen bij basisgroep en
demogroep, teamspirit, discipline en deelname aan optredens buiten de muren van de club.
De demogroep is de groep die vierjaarlijks deelneemt aan de selectie voor de Wereldgymnaestrada. Zij treden ook
op in binnen- en buitenland. Hieraan mogen deelnemen van de ouders en regelmatig trainen (= bewuste keuze en
prioriteit!!!) zijn hiervoor strikte vereisten. Buitenlandse optredens hebben een financieel plaatje, waar steeds
duidelijk en tijdig rond gecommuniceerd wordt. Door de gezamenlijke inspanningen van gymnasten, ouders, trainers
en bestuur wordt betracht om het kostenplaatje voor elke gymnast haalbaar te maken.

-

De inschrijving is geldig door de betaling van het lidgeld. Het inschrijvingsgeld geldt voor een volledig seizoen
(september - mei), en is niet terugvorderbaar. Inbegrepen is de premie voor de ongevallenverzekering, onder de
GymFed-koepel afgesloten.
De Ethias polis sportongevallen geldt voor alle activiteiten van de club, tevens voor ongevallen tijdens de
verplaatsing naar en van de trainingen en binnen- en buitenlandse verplaatsingen met de club.
De kosten worden volledig terugbetaald. Algemene voorwaarden kan u nalezen op www.gymfed.be.
De trainer zal steeds onmiddellijk de ongevallenaangifte invullen, waarna u het doktersattest toevoegt na
doktersbezoek en binnen de acht kalenderdagen bezorgt op het secretariaat. De secretaris Virginie Delbeke
(sanoritmogym@gmail.com) voegt dit toe aan het ongevallendossier in het ledenbeheer van de Gymfed. U wordt op
de hoogte gebracht door Gymfed van de verdere gang van zaken.

-

Het bestuur van Sano Ritmo Gym VZW doet al het mogelijke om de trainingen in de beste condities te laten
verlopen. De ouders van het lid, of het volwassen lid zelf, verklaren zich door hun online inschrijving akkoord met
de clubwerking, en zien hiermee af van om het even welk verhaal, om welke reden ook, die niet stroken met deze
beschreven huishoudelijke reglementen, op de leden van het bestuur.

-

De trainingen vangen aan in september en lopen door tot eind mei of begin juni (vóór de examens van de trainers).
Tijdens de vakantieperioden vervallen de normale trainingen. Bij extra trainingen of stages worden de leden via een
brief op de hoogte gesteld.
Een activiteitenkalender wordt gepubliceerd op de website en sociale media van Sano Ritmo Gym vzw.

-

De vooropgestelde uurrooster blijft ongewijzigd voor zover geen aanpassingen buiten onze wil om dienen te
gebeuren (andere activiteiten in het sportcentrum, ziekte trainers, verandering werk- of schoolsituaties van de
trainers, e.d.)

-

De lessen worden gegeven door gediplomeerde trainers van de Vlaamse Trainersschool van Sport Vlaanderen. De
hulptrainers worden door gediplomeerde trainsters opgeleid.

-

De leden, hun ouders en familieleden kunnen kennis maken met de clubwerking door aanwezig te zijn op de
probeerlessen in september, op demonstratie-optredens, Gymshow, barbecue, turngala’s. Sano Ritmo Gym probeert
steeds zo veel mogelijk leden bij haar eigen activiteiten te betrekken.

-

Sano Ritmo Gym staat bekend om haar familiale sfeer. De club organiseert tal van nevenactiviteiten om de clubkas
te spijzen, waardoor nieuw materiaal voor alle leden kan aangekocht worden, waardoor de leden af en toe kunnen
verrast worden met een traktatie na een optreden of met een herinnering aan de Gymshow en waardoor deelname
aan buitenlandse optredens financieel aantrekkelijker wordt. De clubkas wordt steeds beheerd ten voordele van de
clubleden.

-

Sano Ritmo Gym staat steeds open voor steun en daadwerkelijke medewerking. Naast een bestuur heeft de club ook
een aanspreekpunt integriteit (API). De Aanspreekpersoon Integriteit Caroline Herman, kortweg API, is de persoon
die je kan contacteren als er sprake is van een integriteitsschending. Dat is elke vorm van lichamelijk, seksueel,
moreel of psychisch gedrag waarvan jij vindt dat het over jouw grens gaat of over de grens van iemand anders.

Wij wensen onze leden en nieuwe leden een sportief turnjaar toe!

Het bestuur van Sano Ritmo Gym VZW
Zetel- en secretariaat:
Sano Ritmo Gym vzw
Lokouter 7 – 9880 Lotenhulle
☎ 0478 01 82 84
✉ sanoritmogym@gmail.com

• www.sanoritmogym.be
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