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1. Lidkaart & attest Mutualiteit 
 

 

Opgelet : lidkaart(en) en attest(en) voor mutualiteit bevinden zich in deze nieuwsbrief 

 

 

 

2. Voorwoord 
 

Beste leden, beste ouders, 

 

De eerste maanden van het nieuwe turnseizoen zijn weeral razend druk geweest.. 

Mosselfeest, Kaderdagen, Sportweek tijdens de Herfstvakantie met Oekraïnsche trainers 

voor onze Acro- en Tumblingploeg en een stage  van onze ploegen AGD & RG te Budel 

(Nederland) 

 

Ons ledenaantal zit weer ergens om en nabij de 600 leden.  En een 45-tal trainers staan 

wekelijks klaar om al onze gymnasten op een aangename en deskundige wijze te 

begeleiden. 

 

Verder willen we er al de aandacht op vestigen dat onze Turnshow dit seizoen zal doorgaan 

op zaterdag 19 februari 2011. 

 

 

3. Nieuwe voorzitter 
 

Na het overlijden van onze voorzitster, Lisette Van Kerckhoven, einde juli 2010, moesten 

we op zoek naar een nieuwe voorzitter.   

 

Op voordracht van de Raad van Bestuur, werd Johan Bastiaens, tot nu toe ondervoorzitter 

van Gym Haacht op de Algemene Vergadering van 7 oktober 2010 unaniem tot voorzitter 

van onze club verkozen.  We wensen hem alle succes toe. 

 

 

 

4. Lidgelden & lidkaarten 

 
 

Onze eerste ledenlijst van het nieuwe seizoen 2010-2011 werd onlangs doorgezonden aan 

de GymnastiekFederatie.  De leden die regelmatig zijn ingeschreven (via inschrijvings-

formulier en/of website) en hun lidgeld betaald (25/10/2010) vinden hun lidkaart, 

vastgepind, op de volgende bladzijde.  De anderen zullen hun lidkaart in een volgende 

nieuwsbrief terugvinden. 

 

Er zijn ook nog turnsters en turners die meetrainen, maar waarvan we het lidgeld en/of 

inschrijvingsformulier nog niet ontvangen hebben.  Zij zijn dus niet gekend door de 

GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw en ook niet verzekerd.  We verzoeken deze leden hun 

lidgeld dan ook dringend te vereffenen en uiteraard het inschrijvingsformulier binnen te 

brengen of beter nog in te schrijven via onze website.  Denk er ook aan dat we zonder 

geboortedatum geen enkele inschrijving kunnen doen. 

 

Aanpassingen aan of gesplitste lidgelden zullen in de loop van januari opgevraagd worden. 
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Hier bevindt zich uw lidkaart als uw inschrijving en lidgeld in orde zijn (25/10/2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Attesten Mutualiteit 
 

 

De meeste mutualiteiten doen vandaag een tegemoetkoming in de prijs van de lidgelden van 

hun (jeugd)leden bij aansluiting bij een sportvereniging. 

 

Achteraan in deze nieuwsbrief vinden jullie het(de) attest(en) dat(die) jullie dienen toe te 

voegen aan jullie aanvraagformulier voor tegemoetkoming. 

 

De leden die op 25/10/2010 niet in orde waren met hun lidgeld zullen hun attest in een 

volgende nieuwsbrief vinden. 

 

Opgelet : er worden geen duplicata aangemaakt.  

 

 

 

 

6. Kaderdagen te Gent & Leuven 
 

 

Gym Haacht besteedt veel aandacht aan de opleiding en vorming van haar trainers.  Tijdens 

het weekend van 16 & 17 oktober namen een 20-tal van onze trainers deel aan de 

kaderdagen die te Gent  & Leuven werden georganiseerd.  In de loop van de dag  konden de 

trainers vier verschillende sessies volgen.  Dit maakt hun basis weer wat ruimer, zodat ze 

hun lessen nog interessanter kunnen maken. 

 



5 

 

 

 

 

 

7. De 24 uren van de gymnastiek 
 

Vrijdag 26 november, klokslag 18 uur zal het startschot gegeven worden voor onze derde 
“24 uren van de gymnastiek”. Tot ’s anderendaags 18 uur zullen meer dan 600 leden van 
Gym Haacht ononderbroken turnen, dansen, aerobicen en nog veel meer. 
Alle kleuter, jeugd- en volwassenengroepen vullen elk ongeveer één uur in. De dagindeling 
is te vinden in deze bundel. Heel dit megagebeuren vindt uiteraard plaats in de turnzaal 
van sportcomplex Den Dijk. 
 

De sponsorlijst 
 

Hoe gaat dit juist in zijn werk? Bijgevoegd bij deze brief zal je een sponsorlijst en een 
enveloppe vinden. Het is de bedoeling dat je zoveel mogelijk mensen zoekt die jou willen 
sponsoren. Vrienden, ouders, grootouders, collega’s… Zij schrijven hun naam op je lijst, 
alsook het bedrag dat zij wensen te sponsoren. Belangrijk: het bedrag moet meteen 
opgehaald worden en in de enveloppe worden gestoken. Tijdens de 24 uren zelf zal er een 
standje zijn waar je jouw sponsorlijst en enveloppe dan kan afgeven. In elke groep krijgt 
diegene die het hoogste sponsorbedrag ophaalde een prijs!!! 
 

De bar 
 

Tijdens de 24 uren zal er eveneens een bar aanwezig zijn om enkele werken van 
barmhartigheid uit te voeren. Koffie, thee, soep of frisdranken zullen te verkrijgen zijn. Ook 
warme snacks, chips en snoep zal te koop aangeboden worden.  
 

Tweedehandsmarkt voor turnkledij 
 

Deze editie kan iedereen weer zijn turnkledij op voorhand binnenbrengen en te koop 
aanbieden. Ben je op zoek naar een turnpak, shortje, trainingspak? Wie weet vind je wel je 
gading op de tweedehandsmarkt! Wil je zelf iets verkopen? Vul dan per kledingstuk een 
formulier in. Geef je spullen op voorhand af in een plastiek zakje aan Nadine, Walt, Ian of 
Katleen.  
 

Wijnverkoop 
 

Tijdens deze 24 uren kan je ook witte wijn, rode wijn of cava kopen. Op deze manier ben je 
al helemaal voorbereid op de feestdagen. 
De wijn of cava kost €9 per fles. Wie 6 flessen koopt, krijgt deze aan €50! 
 
Succes! 
Nadine, Walt, Ian en Katleen 
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8. Trainingen kerstvakantie 
 

 

Tijdens de kerstvakantie, van vrijdag 24 december 2010 tot en met zondag 9 januari 

2011, zijn er geen trainingen voorzien voor de recreatieve groepen. 

 

De wedstrijdploegen trainen volgens de schema’s opgesteld door hun trainers 

 

 

 

9. Herfststage AGD/RG  te Budel (Nederland) 
 

Van 1 tot 5 november trokken we met 28 meisjes en 5 trainers AGD en RG op stage naar 

Nederland.  

Maandagochtend stonden we al vroeg klaar aan de sporthal Den Dijk om met een groep te 

vertrekken.  

Wanneer we aankwamen aan de zaal in Budel, had iedereen er zin in. En uiteraard vlogen 

we er meteen in.  

Na en paar uur trainen gingen we met z’n allen naar onze verblijfplaats. Mama’s en papa’s 

waren druk in de weer om de gymnasten te helpen hun bedjes op te maken. Toen was het 

tijd voor het middagmaal, waarna we weer gingen trainen en afscheid namen van de ouders. 

Toen we weer terugkwamen van de training, hadden de kookmama’s een heerlijke maaltijd 

klaargemaakt. Het was een vermoeiende dag en na een nachtkusje van de trainers kropen 

alle gymnasten in hun bed. 

De volgende ochtend stonden we vroeg op om naar de trainingszaal te vertrekken. We 

trainden enkel in de voormiddag. ’s Middags gingen we naar een binnenspeeltuin waar alle 

gymnasten én trainers zich ongelooflijk amuseerden. Ook op woensdagmiddag stond er een 

speciale activiteit op het programma en gingen we met de hele groep zwemmen.  

Donderdag was er voor de oudste gymnasten weer een hele dag training, de anderen gingen  

’s middags naar het huisje en speelden een spel. ’s Avonds was het tijd voor een rustige 

activiteit en maakten we allemaal in glittersteentjes onze naam, die later op het topje van de 

stage kwam. Daarna was het tijd om alles in te pakken, want vrijdagochtend moesten alle 

valiezen meer naar de turnzaal. 

Op vrijdag stond er voor iedereen nog eens een hele trainingsdag op het programma.  

’s Middags kwamen de ouders kijken en om half 4 zat de stage er jammer genoeg op.  

Iedereen keerde moe maar tevreden terug naar huis.  

Kim 
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10. Haachtse gymnasten tumblen onder Griekse zon 

 

  

Op 16 en 17 oktober ging in het Griekse Tessaloniki de derde editie van de Spartacus Cup 

door. Aan deze internationale wedstrijd tumbling namen ook twee GymFed-clubs deel.  

Gym Haacht en Gym Knokke-Heist reisden naar daar voor hun eerste wedstrijd van het 

seizoen. En ze deden dit prima! 

 

In de categorie Juniores meisjes A was het volledig (4!) podium Belgisch en dit met 2 

gouden medailles voor Tinne Claes (Gym Haacht)  en Magali Bloes (Gym Knokke-Heist) 

die dezelfde score behaalden. Zilver ging naar Laura Chikhi (Gym Haacht) en brons was er 

voor Margaux Dedeene (Gym Knokke-Heist). 

Ook in de andere categorieën ging de overwinning naar Vlaamse gymnasten: Ines Chikhi 

(Gym Haacht - juniores meisjes B), Jitta Loncke (Gym Haacht - seniores meisjes) en Ad 

Leys (Gym Haacht - seniores jongens) mochten op het hoogste schavotje plaats nemen. In 

deze laatste categorie ging het zilver naar Ines De Coninck (Gym Haacht). 

 

In het teamklassement was er enige verwarring. Aanvankelijk werd Gym Knokke-Heist als 

winnaar afgeroepen, maar bij controle bleek Gym Haacht de winnaar te zijn. Ze hebben 

deze fout onderling recht gezet en uiteindelijk kreeg iedereen haar medaille. 

 

Proficiat meisjes en jongens en hopelijk hebben jullie ervan genoten! 

  

Hun belevenissen ter plaatse kan je op de blog van de Acro&Tumbling ploeg nalezen 

(http://gymhaacht.be/blogs/acro/) 

 

Geert 

 

 

11. Kalender 2010-2011 
 

 8 & 9/01/2011 : Trofee Vlaams-Brabant te Buizingen 

 19 /02/2011  :Turnshow  

 11/03/2011: Teerfeest 

 19 & 20/03/2011 : AGD AI weekend  

 03/04/2011 : Steakdag 

 25/04/2011 : Minicup AGD (12u30 – 18u00) 

 21/05/2011 : RG Tornooi 

 18/06/2011 : Lentefeest  

 30/06 – 03/07/2011 : Medewerking Rock Werchter (Camping/Parking) 

 

Voor onze wedstrijdgymnasten is de kalender natuurlijk veel uitgebreider dan diegene die 

we hier aantreffen.  Zij zullen verder door hun trainers op de hoogte gebracht  worden van 

het specifieke wedstrijdprogramma waaraan zij deelnemen. 

 

http://gymhaacht.be/blogs/acro/
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Yvo Boon 

Haltestraat 39 

3130 Begijnendijk 

 

Klusjeszaak 

 
Afwerken zolderkamers, Laminaat, PVC 

en ALU ramen, Vliegenramen, Rolluiken, 

Gyprocwerken, Plafonds, inbouwkasten, 

keuken en badkamermeubelen. 

 

 0475 49.53.55                                                         

E mail: yvo.boon@skynet.be 

Ondernemingsnummer: BE 860 964 575                                              

Registratienr. 04.28.10 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Turnkledij en accessoires 

 

 

www.turnwinkel.be 
 

 

Katleen d’Hanens 

Scharent 62 

3150 Haacht 

Mail: info@turnwinkel.be 

Gsm: 0485 50 39 48 

 

 

 

 

 

 

http://www.turnwinkel.be/
mailto:info@turnwinkel.be


9 

 
 


