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Voorwoord 

Beste gymnasten en ouders, 

De tijd heeft weer niet stilgestaan, het lijkt nog maar pas gestart, maar we zijn toch alweer een tweetal 
maanden ver in het turnseizoen. Het deed ons deugd weer vele nieuwe alsook bekende gezichten te 
verwelkomen.   

Verschillende van onze groepen zijn intussen volzet en dit geeft aan dat onze vernieuwde visie wordt 
gesteund. Gymnastiek zit tot onze vreugde steeds meer in de lift. Daar zullen de prachtige olympische 
prestaties van de Belgische gymnasten zeker niet vreemd aan zijn.  

Ondanks de hoge vaccinatiegraad in Vlaanderen en een regering die zoekt naar oplossingen om het 
“normale leven” te hervatten blijft corona ons parten spelen. Dit zowel op sportief vlak als voor onze 
organisaties.  

Een eerste organisatie dat coronaveilig zal plaatsvinden, zal onze takeaway zijn, ter vervanging van het 
mosselfeest. Hierbij kan je versbereide gerechten bestellen om zo een avondje zonder koken door te 
brengen en onze club te steunen. We rekenen op jullie massale steun. 

Een tweede activiteit zal volgend jaar in maart plaatsvinden en dat is onze turnshow. Hou dus zeker dat 
weekend vrij want na twee jaar uitstel staat iedereen te trappelen om er zijn beste beentje voor te 
zetten. Je kan er genieten van een mix aan gymdisciplines van jong tot oud. We kijken ernaar uit om 
jullie eindelijk terug te verwelkomen. 

Hopelijk blijven we de coronapandemie de baas en kunnen we ons turnseizoen voortzetten zoals we dat 
gewoon waren. 

Ik wens jullie allen nog een fijn seizoen toe en tot binnenkort op onze takeaway. 

Sportieve groeten, 

Ruud Timmermans 
Voorzitter Gym Haacht vzw 
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Administratieve inlichtingen 

1. Inschrijving en lidgeld 

Voor alle wedstrijdploegen werd bij inschrijving een eerste betaling opgevraagd. De nog openstaande 
saldo’s zullen in de loop van november opgevraagd worden en kunnen betaald worden via overschrijving 
op het rekeningnummer BE05 0680 7213 4075 van Gym Haacht vzw met vermelding van naam, 
voornam(en) en groepsnummer(s). 

 

Elektronisch inschrijven 

1. Ga naar www.gymhaacht.be. 
2. Klik in het menu op “Inschrijven” en volg verdere instructies. 

 

2. Download je lidkaart op Mijn Gymfed 

Je kan zelf je lidkaart downloaden via je persoonlijke Gymfed-profiel. Vergeet je lidkaart (geprint of 
digitaal) niet mee te brengen naar onze activiteiten, dan geniet je van het ledentarief. Je kan zelfs je 
pasfoto toevoegen op je profiel voor een duidelijke identificatie! 

 

Lidkaart printen 

1. Ga naar www.gymfed.be/login en log in met je e-mailadres en wachtwoord. 
Als je nog nooit ingelogd hebt op “Mijn Gymfed”: 
a) Klik op “Wachtwoord aanvragen/vergeten?”. 
b) Vul je e-mailadres in en klik op “Stuur wachtwoord”. 
c) Klik op de link die je via e-mail ontvangen hebt en registreer een wachtwoord. 
d) Log in op “Mijn Gymfed”. 

2. Kies in het menu links “Mijn Lidkaart” en klik op “Download je lidkaart”. 
3. Open het pdf-bestand en druk af (vink “Ware grootte” aan of vink “Aanpassen aan pagina” uit). 

 

3. Attest voor de mutualiteit 

Het attest van de mutualiteit werd jullie onlangs via email bezorgd. Je kan een duplicaat van het attest 
downloaden door in te loggen op www.gymfed.be. 

 

4. Trainingen tijdens de kerstvakantie 

Van vrijdag 24 december 2021 tot en met zondag 9 januari 2022 zijn er geen trainingen voorzien voor de 
dans- en recreatieve groepen. De wedstrijdploegen trainen volgens de schema’s opgesteld door hun 
trainers. 

 

 

 

http://www.gymhaacht.be/
http://www.gymfed.be/login
http://www.gymfed.be/
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5. Afval sorteren in sportcomplex Den Dijk 

Vanaf volgende week zal GFT-afval in Den Dijk en Den Box afzonderlijk worden ingezameld. Hiertoe zal 
zowel in Den Dijk als Den Box een groen GFT-mandje staan. 

 

6. Coronamaatregelen 

Hieronder geven we een kort overzicht van de voornaamste coronamaatregelen voor de sportsector 
vanaf 1 november op basis van de beslissingen door het Overleg Comité van 26 oktober 2021, gevat in 
het federaal ministerieel besluit van 28 oktober 2021. We volgen de verdere federale communicatie en 
richtlijnen nauw op en sturen bij indien nodig. 

Tijdens het sporten zelf gelden er geen beperkende maatregelen. Sportactiviteiten kunnen op een 
normale manier plaatsvinden. Er gelden wel enkele controlerende maatregelen voor publiek en met 
betrekking tot de toegang tot en het beheer van sportinfrastructuur. We sommen ze hier voor je op: 

• Van zodra je een indoorsportinfrastructuur betreedt, moet je verplicht een mondmasker dragen. Het 
mondmasker is verplicht voor iedereen in de gangen, tribunes en kleedkamers (behalve in de 
douche). 

• Je mag het mondmasker tijdelijk afzetten om iets te eten of te drinken. 

• Trainers houden het mondmasker op.  

• Tijdens het sporten zelf moet je geen mondmasker dragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uw reclame hier? 
 

Stuur een bericht naar  
gym-haacht@skynet.be  

voor meer informatie 

mailto:gym-haacht@skynet.be
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In de kijker: Herverkiezing Bestuur Gym Haacht 

Op donderdag 7 oktober 2021 vond de jaarlijkse Algemene Vergadering van Gym Haacht plaats. Dit jaar 
stonden, buiten de klassieke punten zoals verslag van de werking, resultatenrekening en balans en 
goedkeuring van de begroting, ook twee bijzondere punten op agenda, namelijk : 

• aanpassing van onze statuten aan de nieuwe wetgeving van Vennootschappen en Verenigingen en 

• de herverkiezing van het bestuur. 

Hieronder vinden jullie, alfabetisch gerangschikt, de personen die voor de volgende vier jaar het bestuur 
zullen uitmaken en hun belangrijkste functies en/of taken. Daarnaast vinden jullie ook een lijst van 
personen met belangrijke functies en taken buiten het bestuur. 

 

 

1. Functies/taken binnen het bestuur 

 

Naam Belangrijkste functies 

BRYSSINCK Christ'l Administratie, kledij 

DAEMS Yanaika Coördinator wedstrijdploegen 

DE BELDER Kathy Clubblad, automatisering organisaties 

GELLAERTS Linda Administratie, ongevallendossiers 

MACHIELS Freddy Coördinator recreatieve groepen, API 

MACHIELS Rita Secretariaat, organisaties 

MERTENS Marc Coördinator externe opleidingen, turnshow 

PEETERMANS Myriam Medisch & EHBO 

STUYCKENS Tim Website Administrator 

TIMMERMANS Ruud Voorzitter 

VAN CAMP Annick Vertegenwoordiger RG 

VAN DEN ACKER Roland Materiaal 

VAN NOTEN Marina Administratie, verslaggeving 

VERMEYLEN Patrick Penningmeester, ledenadministratie 

WILLEMS Renaat Algemeen coördinator, externe relaties 
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2. Functies/taken buiten het bestuur 

 

Naam Belangrijkste functies 

DELEBASTITA Tijs Hoofdtrainer 

IMBRECHTS Laurien Coördinator gymweek 

VAN DEN ACKER Tine Coördinator kleuters 

VAN EYLEN Veerle Interne API (AanspreekPunt Integriteit) 

WAEYENBERGH Bo Communicatie, moderne media 

  

 

Verschillende taken zijn vandaag niet ingevuld zoals Q4GYM-coördinator, verantwoordelijke reclame-
werving, verantwoordelijke privacy reglementering en externe API (Aanspreekpunt Integriteit).  

Interesse om één van deze taken (buiten het bestuur) op jou te nemen? Contacteer Renaat Willems 
(renaat.willems@proximus.be of 0471 53 46 29). 

 

mailto:renaat.willems@proximus.be


 

 

Pagina 7 FLIK-FLAK 

Komende activiteiten 

1. Takeaway 

Gym Haacht organiseert dit jaar opnieuw een lekkere takeaway. Onze ambachtelijke gerechten zijn vers 
bereid en kunnen ook perfect ingevroren worden. Bestellen kan tot woensdag 17 november via deze 
link” Takeaway Gym Haacht“ , via onze website, via onze facebookpagina of door de QR-code te 
scannen met de camera op je smartphone. Afhalen kan op zaterdag 27 november tussen 9 uur en 16 uur 
in de kantine (achter sporthal Den Dijk) te Haacht. 

 

 

https://bestel.watdrinkje.be/jcA_2GxXU
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2. Turnshow “Disney” 

Wanneer de situatie het toelaat, zal op zaterdag 19 en zondag 20 maart 2022 de turnshow van Gym 
Haacht doorgaan. Hou dit weekend alvast vrij in je agenda! 
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Kalender seizoen 2021-2022 

DECEMBER   

24-31 Geen training recreatieve ploegen (kerstvakantie) 

JANUARI   

1-9 Geen training recreatieve ploegen (kerstvakantie) 

MAART   

19-20 Turnshow 

26-27 Gymtopiahappening (Leopoldsburg) 

APRIL   

4-18 Geen training recreatieve ploegen (Paasvakantie) 

24 Steakdag 

30 Wedstrijd RG 

MEI  

1 
Wedstrijd RG 
Geen training recreatieve ploegen (Dag van de Arbeid) 

14 Gymtopiahappening (Hasselt) 

26 Geen training recreatieve ploegen (OH Hemelvaart) 

JUNI   

5-6 Geen training recreatieve ploegen (Pinksteren) 

19 Laatste trainingsdag recreatieve ploegen 
 

Wedstrijdgymnasten zullen door hun trainers op de hoogte gebracht worden van het specifieke wedstrijd-
programma waaraan zij deelnemen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ethische Commissie: 

• Veerle Van Eylen : veerle.vaneylen@aveb.be – 0479/39 89 49 

• Freddy Machiels : machiels_freddy@yahoo.com – 0498/48 69 66 
 

mailto:veerle.vaneylen@aveb.be
mailto:machiels_freddy@yahoo.com
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0495/24 06 90 
danny.devroe@skynet.be 

 
BTW-nummer: BE0732.352.869 

 
 

Keerbergenbroek 79 | 3150 Haacht 
 

016/84.34.64 
info@hofterdijle.be | www.hofterdijle.be 

 

openingsuren: zie website 
 

regelmatig nieuwe suggesties | streekgerechten 
gebruik van eigen groenten en verse kruiden 

 

groot terras | zandbak en speeltuigen voor kinderen  
fiets- en wandelroutes in de nabije omgeving 

erkend fietscafé door toerisme Vlaams-Brabant 

 
 

0495/24 06 90 
danny.devroe@skynet.be 

 
topkwaliteit, comfort en milieuvriendelijk 

  

Metsel-, voeg- 
en tegelwerken 
 

Devroe Danny 
 

mailto:danny.devroe@skynet.be
mailto:danny.devroe@skynet.be


 

 

 

 

 
 

 
 

Steun Gym Haacht gratis via Trooper! 
 

Surf naar https://trooper.be/gymhaacht 

 
 

 

Drankenhandel Swinnens 
 

   
 

DISCOUNT en LEVERING AAN HUIS 
 

Alle soorten bieren, frisdranken, wijnen 
 

Wij leveren ook alle materialen  
voor uw feestjes thuis  

(tapinstallatie, frigo, stoelen, tafels) 

Uw reclame hier? 
 

Stuur een bericht naar  
gym-haacht@skynet.be  

voor meer informatie 

 

Rijmenamsesteenweg 165 
3150 Haacht 
Tel 016/60.26.60 
Fax 016/60.68.13 
drankenhandel@swinnens.be 

https://trooper.be/gymhaacht
mailto:gym-haacht@skynet.be
mailto:drankenhandel@swinnens.be

