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De Koninklijke Ieperse Turnkring vzw presenteert je graag haar nieuwe infobrochure voor het
gymseizoen ‘21-’22.

In onze club bieden we toestelturnen en tumbling aan voor zowel jongens als meisjes. Voor elk
niveau en voor elke leeftijd hebben wij wel iets in petto!

Een team van meer dan 70 trainers staat garant voor meer dan 70 uur turnplezier per week. Sinds
vorig seizoen rollen wij, in het performante turncomplex, een nieuwe sporttechnische structuur
uit. Hierover kan je verder in deze brochure alle details te weten komen.

Het turncomplex, naast sporthal 2, bestaat uit een professionele turnzaal, een kleuterturnzaal en
een polyvalente zaal. We kijken er alvast naar uit om de lat opnieuw hoog te leggen en zowel op
recreatief en competitief niveau het beste uit onze gymnasten te halen!

Zin om te komen turnen bij KIT? Gewoon doen!

Grasduin even door onze brochure en maak kennis met ons aanbod. Wekt een discipline je
interesse? Wil je er meer over weten? Neem een kijkje op onze uitgebreide website.

Heb je nog vragen? Stuur ons een mailtje (info@kitieper.be) of spreek een van onze trainers of
bestuursleden aan. We helpen je graag verder.

Op onze Facebookpagina vind je ook steeds de meest recente nieuwtjes terug, en soms zelfs een
foto van tijdens de turnles. Volg ons via www.facebook.com/KITvzw.

We hopen je tijdens onze turnlessen en clubactiviteiten te mogen verwelkomen in onze
turnfamilie. Het bestuur en alle trainers wensen je alvast veel turnplezier!

De info in deze brochure kan gewijzigd of bijgestuurd worden op basis van de maatregelen die eventueel door de
overheid worden opgelegd in het kader van de bestrijding van het Covid-19-virus. De meest recente informatie is steeds
op onze website terug te vinden.

WELKOM
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In deze brochure kan je alle nodige info vinden die je nodig hebt voor het komende gymseizoen 
‘21-’22.  Hierbij wordt alle info gebundeld volgens onderstaande thema’s.

1. Onze nieuwe sporttechnische structuur

2. Aanbod
Recreatief turnen
Competitieturnen

3. Lidgeld en Inschrijven

4. Praktische afspraken

5. Communicatie

6. Evenementen

7. Verzekeringen

8. Kwaliteit

9. Beeldmateriaal en privacyverklaring

10. Huishoudelijk reglement

11. Sponsoring

12. Contactinfo

De meest recente informatie kan u steeds nalezen op onze website.

INHOUD
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De Koninklijke Ieperse Turnkring vzw werkt verder met de nieuwe clubstructuur die in het seizoen
‘20-’21 uitgerold werd. Ze legt daarbij een nadruk op een brede basis, waar gymnasten kunnen
proeven van alle verschillende aspecten van de turnsport.

Gymtopia-programma als opportuniteit

Vorig seizoen rolde de Gymnastiekfederatie het Gymtopia-programma uit, een sporttechnisch
programma voor 7- en 8-jarigen gericht op een brede motorische opleiding op maat van de
gymnast. Het programma onderscheidt zich door de nadruk te leggen op alle verschillende
aspecten van de turnsport (springen, zwaaien, roteren, evenwicht, steunen, landen, …) bij de
jonge gymnasten, eerder dan hen reeds op jonge leeftijd te specialiseren in één van die aspecten.
Dat zorgt ervoor dat gymnasten een brede basis krijgen, wat een verdere sportontwikkeling
optimaal stimuleert.

Als een van de eerste clubs in Vlaanderen, stemt de Koninklijke Ieperse Turnkring vzw haar
organisatie af op het vernieuwde turnprogramma van de Gymfed.

Eén club, één structuur

De Koninklijke Ieperse Turnkring vzw wil daarbij starten vanuit een brede basis waar gymnasten
van alle turndisciplines kunnen proeven.

Gymnasten kunnen vanaf het eerste kleuter starten met Kleuterturnen. Trainingen voor de
jongste KIT-gymnasten zijn gebaseerd op het Kidies-programma, een kleuterprogramma met een
gevarieerd aanbod. Vanaf het eerste leerjaar worden gymnasten breed opgeleid, met een nadruk
op gymnastiek in al haar vormen (volgens het GymTopia programma). Vanaf het vierde leerjaar
kunnen gymnasten zich verder specialiseren in één van de centrale disciplines in de turnclub:
Toestelturnen en Tumbling.

De nieuwe clubstructuur wordt in verschillende fasen uitgerold .

Alle info op onze website.

1. Onze nieuwe sporttechnische structuur
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GYMSTARS COMPETITIE

PROGRAMMA (na selectie)

recreatief turnen met keuze voor specialisatie competitieturnen

Tumbling en/of Toestelturnen Toestelturnen of Tumbling

4e leerjaar 3e leerjaar voor TTm en TTj
4e leerjaar voor TU en Recrea

GYMTOPIA-PROGRAMMA

GYMFED

turnen met een brede focus op

alle aspecten van gymnastiek

1e en 2e leerjaar

3e leerjaar: Gym en Tumbling

KIDIES-PROGRAMMA

GYMFED

kleuterturnen gebaseerd op het

kleuterprogramma van Gymfed

1e – 3e kleuter

1. Onze nieuwe sporttechnische structuur
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2. AANBOD – RECREATIEF TURNEN

Groep leerjaar geboortejaar uren dag tijdstip lidgeld

Kidies 1 1e kleuter 2018 1 zaterdag 9.00u - 10.00u 110  €

Kidies 2A 2e kleuter 2017 1 zaterdag 10.00u - 11.00u 110  €

Kidies 2B 2e kleuter 2017 1 zaterdag 11.00u - 12.00u 110  €

Kidies 3 3e kleuter 2016 1,5 woensdag 14.30u - 16.00u 170  €

Gymtopia 1e & 2de leerjaar 2014-2015 3 woensdag 13.00u - 14.30u

zaterdag 13.00u - 14.30u

Groep leerjaar geboortejaar uren dag tijdstip lidgeld

Basis gym & tumbling A 3e leerjaar 2013 3 maandag 17.00u - 18.30u

zaterdag 14.30u - 16.00u

Basis gym & tumbling B 3e leerjaar 2013 3 woensdag 14.30u - 16.00u

zaterdag 14.30u - 16.00u

Basis gym & tumbling meisjes 4e leerjaar 2012 3 woensdag 16.00u - 17.30u

zaterdag 15.30u - 17.00u

Basis gym & tumbling jongens 4e leerjaar 2012 3 maandag 17.00u - 18.30u

zaterdag 9.00u - 10.30u

Groep leerjaar geboortejaar uren dag tijdstip lidgeld

Basis gym meisjes 4e leerjaar 2012 3 woensdag 16.00u - 17.30u

zaterdag 15.30u - 17.00u

Scholieren meisjes 5e en 6e leerjaar 2010-2011 1,5 donderdag 18.30u - 20.00u 170  €

Juniores meisjes 1e-2e-3e middelbaar 2007-2008-2009 1,5 zaterdag 9.00u - 10.30u 170  €

Seniores meisjes vanaf 4e middelbaar 2006 en vroeger 1,5 zaterdag 10.30u - 12.00u 170  €

Basis gym jongens vanaf 4e leerjaar 2012 en vroeger 1,5 zaterdag 9.00u - 10.30u 170  €

Groep leerjaar geboortejaar uren dag tijdstip lidgeld

Basis tumbling 4e leerjaar 2012 3 maandag 17.00u - 18.30u

zaterdag 10.30u - 12.00u

Basis tu 10-11 di 5e-6e leerjaar 2010-2011 1,5 dindsdag 18.00u - 19.30u 170  €

Basis tu 10-11 za 5e-6e leerjaar 2010-2011 1,5 zaterdag 10.30u - 12.00u 170  €

Basis tu 12-13 wo 1e-2e middelbaar 2008-2009 1,5 woensdag 16.00u - 17.30u 170  €

Basis tu 12-13 do 1e-2e middelbaar 2008-2009 1,5 donderdag 18.00u - 19.30u 170  €

Basis tu 14+ do vanaf 3e middelbaar 2007 en vroeger 1,5 donderdag 19.30u - 21.00u 170  €

Basis tu 14+ za vanaf 3e middelbaar 2007 en vroeger 1,5 zaterdag 9.00u - 10.30u 170  €

260  €

Basis Gym (gemengd)

Basis Gym & Tumbling

Basis Gym

Basis Tumbling (gemengd)

260  €

260  €

260  €

260  €

260  €

260  €
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Het aanbod van het competitieturnen is pas toegankelijk na selectie door de hoofdtrainer van de 
betreffende afdeling.

2. AANBOD - COMPETITIETURNEN

Groep leerjaar geboortejaar uren dag tijdstip lidgeld

Kidies 3 talentjes 3e kleuter 2016 4 woensdag 15.30u - 17.30u

zondag 10.00u - 12.00u

Gymtopia 1A 1e leerjaar 2015 5,5 woensdag 13.00u - 16.00u

zaterdag 13.00u - 15.30u

Gymtopia 1B meisjes 1e leerjaar 2015 7.5 woensdag 13.00u - 16.00u

vrijdag 17.00u - 19.00u

zaterdag 13.00u - 15.30u

Gymtopia 1B jongens 1e leerjaar 2015 8 woensdag 13.00u - 16.00u

zaterdag 13.00u - 15.30u

zondag 9.30u - 12.00u

Gymtopia 2 meisjes 2e leerjaar 2014 10 dinsdag 17.00u - 19.30u

woensdag 13.00u - 16.00u

vrijdag 17.00u - 19.00u

zaterdag 13.00u - 15.30u

Gymtopia 2 jongens 2e leerjaar 2014 11 dinsdag 17.00u - 19.30u

woensdag 13.00u - 16.00u

zaterdag 13.00u - 16.00u

zondag 9.30u - 12.00u

TTj I9 3e leerjaar 2013 11 dinsdag 17.00u - 19.30u

woensdag 13.00u - 16.00u

zaterdag 13.00u - 16.00u

zondag 9.30u - 12.00u

TTm I9 3e leerjaar 2013 11 dinsdag 17.00u - 19.30u

woensdag 16.00u - 19.00u

vrijdag 17.00u - 19.30u

zaterdag 9.30u - 12.30u

TOESTELTURNEN MEISJES EN JONGENS I-NIVEAU

305  €

395  €

420  €

430  €

355  €

400  €

430  €

430  €
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2. AANBOD - COMPETITIETURNEN

Groep leerjaar geboortejaar uren dag tijdstip lidgeld

B10-B11 2011-2012 11 dinsdag 17.00u - 19.30u

woensdag 16.00u - 19.00u

vrijdag 17.00u - 19.30u

zaterdag 9.30u - 12.30u

B14-B18 2004-2008 11,5 dinsdag 17.00u - 19.30u

woensdag 16.00u - 19.00u

vrijdag 17.00u - 20.00u

zaterdag 9.30u - 12.30u

C11-C12 2010-2011 8 dinsdag 17.00u - 20.00u

vrijdag 18.00u - 20.00u

zondag 9.30u - 12.30u

C13 2009 9 maandag 17.30u - 20.00u

woensdag 17.30u - 19.30u

vrijdag 18.00u - 20.00u

zondag 9.30u - 12.00u

C14 2008 9 maandag 17.30u - 20.00u

vrijdag 18.00u - 20.00u

zaterdag 14.00u - 16.00u

zondag 9.30u - 12.00u

C15-C18 2004-2007 9 maandag 17.30u - 20.00u

dinsdag 19.00u - 21.00u

vrijdag 17.00u - 19.00u

zondag 9.30u - 12.00u

Groep leerjaar geboortejaar uren dag tijdstip lidgeld

TTj B 2010 en vroeger 11 maandag 17.30u - 20.00u

woensdag 17.30u - 20.30u

vrijdag 17.00u - 20.00u

zaterdag 9.00u - 11.30u

410  €

410  €

TOESTELTURNEN JONGENS B-NIVEAU

430  €

TOESTELTURNEN MEISJES B- EN C-NIVEAU

410  €

430  €

430  €

400  €
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2. AANBOD - COMPETITIETURNEN

Groep leerjaar geboortejaar uren dag tijdstip lidgeld

Recrea meisjes tot 14 jaar 2008 en later 5 maandag 17.00u - 19.30u

donderdag 17.00u - 19.30u

Recrea meisjes 15+ 2007 en vroeger 5 maandag 18.00u - 20.30u

donderdag 18.00u - 20.30u

Recrea jongens 2010 en vroeger 5 maandag 17.00u - 19.30u

donderdag 17.00u - 19.30u

Groep leerjaar geboortejaar uren dag tijdstip lidgeld

TU Instap 2012-2013 7,5 maandag 18.00u - 19.30u

dinsdag 17.00u - 18.30u

woensdag 17.30u - 19.00u

donderdag 17.00u - 18.30u

zondag 10.30u - 12.00u

TU C11-C13 2009-2011 6 maandag 18.00u - 19.30u

dinsdag 18.00u - 19.30u

woensdag 18.00u - 19.30u

zaterdag 12.00u - 13.30u

TU C14+ 2008 en vroeger 7,5 dinsdag 19.00u - 21.00u

woensdag 19.00u - 21.00u

donderdag 19.30u - 21.00u

zaterdag 14.00u - 16.00u

TU B11-B13 2008-2011 10 maandag 19.00u - 21.00u

dinsdag 18.00u - 19.30u

woensdag 17.30u - 19.00u

donderdag 19.00u - 21.00u

zaterdag 12.00u - 13.30u

zondag 9.00u - 10.30u

365  €

420  €

395  €

TUMBLING I-A-B-C-NIVEAU 

395  €

345  €

345  €

345  €

TOESTELTURNEN MEISJES EN JONGENS RECREA-NIVEAU
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2. AANBOD - COMPETITIETURNEN

TU A11-A12 2010-2011 10 maandag 19.00u - 21.00u

dinsdag 18.00u - 19.30u

woensdag 17.30u - 19.00u

donderdag 19.00u - 21.00u

zaterdag 12.00u - 13.30u

zondag 9.00u - 10.30u

TU B14+ 2008 en vroeger 11,5 maandag 19.00u - 21.00u

dinsdag 19.00u - 21.00u

woensdag 19.00u - 21.00u

donderdag 19.30u - 21.00u

zaterdag 14.00u - 16.00u

zondag 9.00u - 11.00u

TU A13+ 2009 en vroeger 11,5 maandag 19.00u - 21.00u

dinsdag 19.00u - 21.00u

woensdag 19.00u - 21.00u

donderdag 19.30u - 21.00u

zaterdag 14.00u - 16.00u

zondag 9.00u - 11.00u

435  €

435  €

420  €
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Het lidgeld omvat alle kosten voor deelname aan de trainingen, normale competitiekosten (voor
competitiegymnasten), verzekering en club T-shirt (kan afgehaald worden op enkele vaste momenten).

Het lidgeld is telkens vermeld bij de respectievelijke groep in het schema van het aanbod.

Kortingen:

 Inschrijving in meerdere groepen -20% op totaalbedrag

 2e en volgende kinderen uit eenzelfde gezin -€ 25 vanaf tweede kind

Inschrijvingen voor recreatief turnen gebeuren uitsluitend online via onze website 
www.kitieper.be/inschrijven. Bij online inschrijving, kan u meteen via de webmodule online het lidgeld 
betalen. 

Tijdens de openTURNdag op 28 augustus 2021 is er ook de mogelijkheid om in te schrijven. De betaling
van het lidgeld kan via QR-code en bancontact gebeuren.

Tijdens de maand september worden enkele inschrijfsessies georganiseerd. Hou onze website en
Facebook-pagina in de gaten voor de precieze momenten.

Twijfel je of turnen iets voor jou is? Volg dan een proefles tijdens de eerste twee weken van september!
Bevalt het je? Schrijf dan meteen in (zie hierboven) zodat je in orde bent tegen de eerste training. Let
wel, proeflessen worden na deze periode niet meer georganiseerd.

De inschrijving, en dus ook je verzekering, is pas definitief na betaling van het lidgeld én het invullen van
het online inschrijvingsformulier.

Dit seizoen kan er ook gebruik gemaakt worden van de UiTPAS.

Voor geselecteerde gymnasten Toestelturnen Jongens (TTj), Toestelturnen Meisjes (TTm), Tumbling
(TU) en Recrea vinden de inschrijvingen plaats op vastgelegde infomomenten.

Na inschrijving en betaling van het lidgeld, ontvangt u een automatische e-mail met link naar het attest
dat u bij uw mutualiteit kan indienen voor het aanvragen van een tegemoetkoming.

Controles van de inschrijvingen worden op regelmatige basis uitgevoerd tijdens de lessen.

Inschrijven bij de Koninklijke Ieperse Turnkring vzw impliceert dat u zich akkoord verklaartmet alle bepalingen in deze brochure.

3. LIDGELD EN INSCHRIJVINGEN
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Goede afspraken maken goede vrienden. Dat vraagt een engagement van alle betrokkenen in de
club; gymnasten, bestuursleden, trainers en de ouders. We vragen dan ook dat enkele praktische
afspraken stipt worden gevolgd om een kwaliteitsvolle werking te kunnen waarborgen.

SEIZOEN

 Het seizoen start op 1 september ‘21 en eindigt op 5 juni ’22.

 Tijdens de schoolvakanties zijn er geen trainingen voor recreatieve gymnasten.

 Voor competitiegymnasten start het seizoen op 2 augustus‘21 en eindigt dit op 26 juni ’22.

 Tijdens het weekend van 9 en 10 oktober 2021 zijn er geen trainingen voor de recreatieve
groepen. Onze trainers volgen dan opleidingen tijdens het Kaderweekend van de GymFed.

KLEDIJ

 Er wordt getraind in short en club-T-shirt of in turnpak.

 Bij wedstrijden / gymtopia happenings wordt aangetreden in cluboutfit (clubturnpak en –
trainingspak). Aankoop via kledijverantwoordelijke.

 Er wordt blootsvoets geturnd, lange haren worden samengebonden. Geen sieraden.

TRAININGEN

 Wees stipt aanwezig en verwittig je trainer als je afwezig zal zijn.

 Kom naar alle trainingen, zo leer je veel bij.

 Wacht bij de ingang van de turnzaal tot de trainer je komt halen.

 Drank en eten neem je niet mee in de turnzaal, maar plaats je, samen met je turntas, in de
rekken bij de ingang van de turnzaal.

 Neem geen waardevolle voorwerpen mee, KIT vzw is niet verantwoordelijk voor verlies.

 Smartphones worden niet toegelaten in de turnzaal voor gymnasten.

OUDERS

 Begeleid uw kind tot bij de kleedkamers.

 Wees stipt en haal uw kind tijdig op; er is geen opvang voor of na de training.

 Er is geen toegang tot de turn- en kleuterzaal.

4. PRAKTISCHE AFSPRAKEN
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De Koninklijke Ieperse Turnkring vzw streeft naar een heldere communicatie met leden en 
ouders. In het kader van een duurzaam beleid, wordt communicatie met papier zoveel als 
mogelijk vermeden en wordt volop ingezet op een digitale communicatie.

Via nieuwsbrievenwordt u op regelmatige basis geïnformeerd over alle nodige praktische 
zaken inzake trainingen en evenementen, het reilen en zeilen binnen de club en interessante 
wist-je-datjes.

Bij inschrijving dient u aan te geven of u mails van ons wenst te ontvangen. Aangezien wij ouders 
steeds per mail op de hoogte houden (bv. van vakantie, gewijzigde uren, evenementen), raden 
we ten zeerste aan dit aan te vinken.

De nieuwsbrieven worden via een automatisch mailprogramma verstuurd.  Het is dan ook 
mogelijk dat een nieuwsbrief in uw map met spam of ongewenste mail terecht komt.  In dat 
geval kan u het afzendadres toevoegen aan uw veilige afzenders.

Naast het verspreiden van nieuwsbrieven, communiceert de club ook via de website en sommige 
groepen ook via hun  besloten  facebookpagina.  Bij de hoofdtrainer kunt u hiervan de 
specifieke gegevens opvragen.

In de inkomhal van het turncomplex wordt informatie geprojecteerd op een digitaal scherm.

Enkele van onze groepen hebben een eigen, besloten facebookpagina waar info, specifiek voor 
die groep, wordt verspreid.  Bij de hoofdtrainer kan u hiervan de specifieke gegevens opvragen.

5. COMMUNICATIE
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Als dynamische club organiseren wij, naast het vele trainen en het deelnemen aan wedstrijden, 
tal van evenementen.  Het doel van deze evenementen valt uiteen in drie delen.  Vooreerst willen 
we de ouders, familie en kennissen laten proeven van de schitterende turnsport en laten zien wat 
de gymnasten leren.  Daarnaast is het de bedoeling de clubkas wat te spijzen om de organisatie te 
verbeteren.  Tenslotte, en wellicht het belangrijkst, willen we het familiale karakter van de club 
behouden en stimuleren bij de meer dan 500 leden.

OpenTURNdag 28 augustus 2021

De officiële lancering en startdag van het turnseizoen.  Wie turnbenen heeft, kan zich hier 
uitleven en meteen inschrijven voor een spetterend seizoen bij KIT vzw.

Culinaire avond 20 november 2021

Jaarlijks organiseert KIT vzw een culinaire avond in zaal Fenix.  In voorgaande edities 
stond spaghetti, beenham, stoofvlees en pasta op het menu.  Ook dit jaar staat het team 
van vrijwilligers klaar om er opnieuw een gezellige, lekkere avond van te maken.

Clubkampioenschap 30 april 2022

De recreatieve afdelingen tonen hun kunsten op dit clubkampioenschap aan al wie wil 
komen kijken.  Binnen de diverse afdelingen worden oefeningen samengesteld, 
aangepast aan het niveau.  De gymnasten turnen hun oefeningen voor een jury onder 
aanmoediging van het opgekomen publiek en worden beloond met een medaille.

Lucien Mus Cup 9 april 2022

Ter nagedachtenis van Lucien Mus, wordt een tweejaarlijkse vriendschappelijke wedstrijd 
georganiseerd met bevriende turnclubs. Indien corona het toelaat, worden alle registers 
open getrokken voor een feesteditie met een internationale bezetting in het kader van het 
125-jarig bestaan van de club.

Turnshow 21 mei 2022

Zonder twijfel is de turnshow het hoogtepunt van het turnseizoen.  De gymnasten uit alle 
afdelingen laten zich van hun beste kant zien in een wervelende gymshow.  In 2020 
mochten we niet minder dan 1.450 toeschouwers verwelkomen.  Dit seizoen nemen onze 
gymnasten het publiek opnieuw op sleeptouw en eindigen we het seizoen met een 
knaller!

6. EVENEMENTEN
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Alle leden van de Koninklijke Ieperse Turnkring vzw zijn, mits het betalen van het lidgeld, via de
Gymnastiekfederatie Vlaanderen (GymFed) verzekerd voor lichamelijke schade en burgerlijke
aansprakelijkheid.

We wensen het u niet toe, maar als sporter kan je af te rekenen hebben met ongevallen of
blessures. In het kader van een blessure of ongeval tijdens de activiteiten bij de KIT vzw, kan u
het ongevallenformulier downloaden via onze website (info/wat bij ongevallen?).

Vul het formulier in, onderteken het en laat het door de arts vervolledigen. Meld de blessure of
het ongeval aan de clubsecretaris (secretaris@kitieper.be). GymFed zal het dossier rechtstreeks
met u verder opvolgen en afhandelen. Online kan u uw dossier opvolgen.

Belangrijk! Voor je de turnzaal opnieuw induikt, stuur je het genezingsattest door naar GymFed
en de club.

Alle details wat de polissen van de club betreft, kan u nalezen op onze website.

Bij vragen of opmerkingen kan u de verantwoordelijke bij GymFed contacteren via:

Leen Brusselmans - leenbrusselmans@GymFed.be - 09 243 12 03

7. VERZEKERINGEN
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De Koninklijks Ieperse Turnkring vzw streeft steeds naar een kwaliteitsvolle werking.  In dit kader 
behaalde de club enkele kwaliteitslabels en ondertekende de club diverse charters.

KIT vzw is een van de 68 clubs die reeds het Q4Gym-label hebben behaald in het seizoen ‘18-’19.  
Q4Gym is een kwaliteitsinstrument door de GymFed ontwikkeld, met de steun van Sport 
Vlaanderen om de werking van de jeugdclubs te ondersteunen en naar een hoger niveau te 
brengen.

www.q4gym.be

Met de campagne ‘Gymtastisch sporten, daar staan we voor’ wil KIT vzw het pedagogisch en 
ethisch verantwoord sporten met één centrale doelstelling: het welbevinden van het kind.  Bij de 
API (Aanspreekpunt Integriteit) kunnen gymnasten, ouders, trainers, begeleiders of andere 
betrokkenen van de club terecht met een vraag, vermoeden of klacht bij mogelijk 
grensoverschrijdend gedrag.

www.GymFed.be/over-GymFed/gymtastisch-sporten

KIT vzw ondertekende de Panathlonverklaring ‘Ethiek in de Jeugdsport’.  Als Panathlon club 
draagt KIT vzw dan ook vriendschap, respect en fair-play hoog in het vaandel.

www.panathlonvlaanderen.be

8. KWALITEIT
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Tijdens de trainingen, competities en evenementen van de club, kunnen beeldopnames (foto’s 
en/of filmopnames) worden gemaakt.  Het meeste  beeldmateriaal wordt via besloten kanalen en 
enkel met de leden gedeeld.  Een beperkte selectie kan evenwel worden gebruikt om de werking 
van de club te promoten op de website, sociale media of promotiemateriaal.

De Koninklijke Ieperse Turnkring vzw verbindt zich ertoe met dit beeldmateriaal de integriteit van 
de afgebeelde leden niet aan te tasten.

De club hanteert hierbij een strikt privacybeleid dat opgenomen werd in de privacyverklaring
van de club.  Deze verklaring kan u op de website nalezen via www.kitieper.be/privacyverklaring

9. BEELDMATERIAAL EN PRIVACYVERKLARING
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Art. 1 – De vereniging

§1. Structuur

De Koninklijke Ieperse Turnkring vzw is een vereniging zonder winstoogmerk.  Haar maatschappelijke zetel is gevestigd te Pateelstraat 16, 8900 Ieper.
De effectieve leden vormen de Algemene Vergadering.  Dit is het hoogste gezagsorgaan binnen de vereniging.
De vereniging wordt geleid door een Raad van Bestuur, gekozen door de Algemene Vergadering.  De bevoegdheden van de Algemene Vergadering 
en de Raad van Bestuur zijn beschreven in de statuten van de vereniging.
Het Dagelijks Bestuur is een door de Raad van Bestuur samengestelde groep met als taak de dagelijkse leiding van de vereniging op zich te nemen en 
de beslissingen van de Raad van Bestuur uit te voeren.  Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de voorzitter, manager, secretaris en penningmeester van de 
vereniging.
De Koninklijke Ieperse turnkring vzw is aangesloten bij de Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw (GymFed), dat op haar beurt onderdeel is van de 
Koninklijke Belgische Turnbond (KBT).

§2. Voertaal

De voertaal van de club is het Nederlands. Lessen in een andere taal dan het Nederlands, worden enkel toegestaan mits voorafgaandelijke goedkeuring 
door de Raad van Bestuur.

§3. Seizoen
Het turnseizoen start begin september en loopt tot half juni.  Op het eind van elk seizoen bepaalt de Raad van Bestuur de exacte data voor het volgende 
seizoen.  Tijdens de schoolvakanties gaan er geen trainingen door voor de recreatieve groepen. De uren voor competitiegroepen tijdens schoolvakanties 
worden door de hoofdtrainer aangevraagd bij de secretaris.
Competitiegroepen kunnen vroeger starten en later stoppen, in samenspraak met de Raad van Bestuur.  Hierbij wordt rekening gehouden met de 
aanbeveling dat tijdens de zomervakantie minimum 4 aaneensluitende weken geen training wordt gegeven.  Dit om het lichaam van jongeren 
voldoende tijd te geven om te recupereren.  Uitzonderingen, bv. in geval van een competitie in deze periode, kunnen aan de Raad van Bestuur worden 
gevraagd, die hierover zal beslissen.

Art. 2 – De leden

§1. Algemeen

Zijn lid van de Koninklijke Ieperse Turnkring vzw, al wie na aanvaarding door de Raad van Bestuur, zijn lidmaatschapsbijdrage vereffend heeft.
Aansluiten bij de Koninklijke Ieperse Turnkring vzw houdt ook in dat de leden, en indien het lid minderjarig is, ook zijn of haar ouders of voogd, kennis 
hebben van de inhoud van dit huishoudelijk reglement en tevens akkoord gaan met de gehele inhoud van dit huishoudelijk reglement. Dit 
huishoudelijk reglement wordt tevens uitgehangen in de turnzaal en is te lezen op de website www.kitieper.be.

§2. Trainers 

De trainers zijn ertoe gehouden per turnseizoen het trainersreglement te ondertekenen en alle artikels uit dit document stipt na te leven.
Art. 3 – De lidgelden

§1. Algemeen

Het lidgeld wordt jaarlijks en voor de start van het seizoen door de Raad van Bestuur vastgesteld en omvat naast de lessen, ook de verzekering tegen 
gebeurlijke ongevallen tijdens de trainingen, tijdens de lessen, tijdens het jaarlijks turnfeest en tijdens de competities en/of optredens, evenementen, 
stages, etc. telkens op voorwaarde dat deze gebeuren onder toezicht van een, door de Raad van Bestuur van de Koninklijke Ieperse Turnkring vzw 
goedgekeurde en erkende - trainer of onder toezicht van een lid van de Raad van Bestuur. 

§2. Vroegtijdig stoppen van de gymnast

Wanneer een gymnast het turnseizoen vroegtijdig wenst te stoppen, dient hij/zij (of diens ouders) de secretaris hiervan schriftelijk of per e-mail op de 
hoogte te brengen, met vermelding van de reden.
Een terugbetaling van het lidgeld kan worden toegestaan, volgens de hieronder vermelde verdeelsleutel:
 Schriftelijke bevestiging van vroegtijdig stoppen vóór 31 december: 50% teruggave;
 Schriftelijke bevestiging van vroegtijdig stoppen vóór 31 maart: 25% teruggave;
 Schriftelijke bevestiging van vroegtijdig stoppen na 1 april: geen teruggave;
De vraag tot terugbetaling dient door de gymnast (of diens ouders) schriftelijk of per e-mail te worden gesteld aan de secretaris.
Eventueel betaalde voorschotten of sommen voor stages worden verrekend volgens de in het stagereglement vermelde bepalingen.
Eventueel betaalde voorschotten of sommen voor kledij of ander materiaal worden niet terugbetaald.

§3. Instappen na start van het turnseizoen

Een gymnast kan, mits toestemming van het dagelijks bestuur, tijdens het turnseizoen instappen in de club en zal hiervoor het lidgeld betalen volgens 
de hieronder vermelde verdeelsleutel.
 Instappen vóór 31 december: 100% van het lidgeld;
 Instappen vóór 31 maart: 75% van het lidgeld;
 Instappen na 1 april: 50% van het lidgeld;
De vraag tot inschrijving dient ofwel via mail te worden gesteld aan de secretaris ofwel via de online inschrijvingsmodule te gebeuren.

§4. Naar een andere club overstappen

Competitiegymnasten met een licentie die naar een andere club wensen over te stappen kunnen dit volgens het geldende transferreglement van de 
GymFed.

10. HUISHOUDELIJK REGLEMENT
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Art. 4 – De infrastructuur

De trainingen en lessen gaan door in de infrastructuur van de stad Ieper, gelegen in de Leopold III-laan 18 te Ieper.  De hoofdlocatie is hierbij de turnhal 
en aanhorige zalen, in de Stedelijke Ieperse Sporthal 1 te 8900 Ieper, Leopold-III-laan 18?.
Enkel na voorafgaandelijke goedkeuring door de Raad van Bestuur, kunnen trainingen, stages en/of lessen op een andere locatie doorgaan.
Tijdens de trainingen en/of lessen mogen de betrokken zalen enkel betreden worden door de personen aan wie de desbetreffende lesgever of een lid 
van de Raad van Bestuur de toestemming geeft de zaal te betreden. Elke trainer/lesgever (tijdens zijn trainingen/lessen) en/of lid van de Raad van 
Bestuur kan desgevallend iemand de toegang tot de betrokken zaal ontzeggen.
De turnhal mag enkel betreden worden met speciaal daartoe aangepaste turnpantoffels ofwel blootsvoets ofwel op kousen.
Na elke les zijn de leden verplicht de gebruikte zaal/zalen en kleedkamer(s) in perfecte staat te verlaten. Dit houdt onder meer in dat alle toestellen en 
matten, alsook het kleutermateriaal terug op zijn plaats moet staan bij het verlaten van de zaal. De desbetreffende trainer/lesgever ziet hierop toe en is 
hiervoor verantwoordelijk.
Indien hij of zij zich daar niet aan houdt, beraadslaagt en beslist de Raad van Bestuur over de te nemen sanctie.
Bij beschadiging of breuk aan een toestel of materiaal, dient elk lid dit onmiddellijk te melden aan de trainer/lesgever, en deze dient op zijn beurt een 
lid van de Raad van Bestuur hiervan - binnen de vierentwintig uren na de kennisname of na de melding hiervan - op de hoogte te brengen. 
Vastgestelde mankementen in de zaal en/of aan materiaal dienen onmiddellijk gemeld bij de stedelijke sportdienst.
Het lid dat opzettelijk en vrijwillig schade toebrengt aan de infrastructuur of aan het materiaal, zal deze schade integraal dienen te vergoeden volgens 
de normen vooropgesteld door en in overeenkomst met de Raad van Bestuur van het AGB Vauban.
Alle leden worden tevens verzocht te zorgen voor de netheid in en rond de turnzaal, kleuterturnzaal en de kleedkamers. Dranken in 
wegwerpverpakkingen worden afgeraden. De voorkeur wordt gegeven aan herbruikbare drinkflessen.  Deze worden in de daartoe bestemde rekken geplaatst bij de 
hoofdingang van de turnhal en zijn niet toegelaten in de turnhal en kleuterturnzaal.
Het gebruik van smartphone, gsm of tablet in de turnzaal wordt enkel toegelaten in het kader van de training en enkel door de verantwoordelijke trainer.  Gymnasten nemen 
geen smartphone, gsm of tablet mee in de turnzaal.  Deze toestellen worden gedurende de training opgeborgen in de lockers bij de inkom van de turnzaal.

Art. 5 – Kledij

Tijdens de trainingen en stages is aangepaste sportkledij verplicht. Wie niet voldoet aan de kledijvereisten kan geweigerd worden voor deelname aan 
de training of stage.
Deelnemers aan competitiewedstrijden worden verwacht aan te treden in de cluboutfit die voldoet aan de vereisten van GymFed.
Trainers worden geacht les te geven in de daartoe bestemde clubkledij (clubpolo of club T-shirt).
Trainers worden geacht de clubtraining te dragen voor en na de trainingen en tijdens de competities van hun gymnasten.
Tijdens de competities, demonstraties en het jaarlijks turnfeest wordt per afdeling een uniforme kledij gedragen zoals door de Raad van Bestuur en/of 
trainers wordt aanbevolen.
Lange haren worden samengebonden in een staart, vlecht of dot.  Er worden geen sieraden (bv.  lange oorbellen, horloge) gedragen tijdens de turnles.

Art.6 – Absentie

De leden, inclusief de trainers, dienen stipt aanwezig te zijn op de trainingen en wedstrijden. De verantwoordelijke trainer houdt, via een speciaal 
daartoe ontwikkelde app, de aanwezigheden van lid bij.
Indien een trainer niet aanwezig kan zijn verwittigt hij/zij zo vlug mogelijk de hoofdtrainer en zorgt hij/zij voor de nodige vervanging.
Indien een lid zonder geldige reden of zonder voorafgaandelijke verwittiging aan de trainer/lesgever of een lid van de Raad van Bestuur, afwezig blijft 
tijdens de trainingen gedurende drie opeenvolgende maanden, wordt hij of zij geacht ontslagnemend te zijn en als dusdanig niet langer lid te zijn van 
de Koninklijke Ieperse Turnkring vzw..
Indien het betrokken lid nadien opnieuw wenst lid te worden, dan dient hij het volledige bedrag van het lidgeld opnieuw te betalen overeenkomstig de 
verdeelsleutel, vermeld in artikel 3.

Art. 7 – Competities, demonstraties, stages, turnshowsen evenementen

§1. Algemeen

De Raad van Bestuur houdt zich het recht voor om competities, demonstraties, stages, turnshows en evenementen te organiseren of eraan deel te 
nemen. Deze activiteiten hebben voorrang op de gewone trainingen of lessen, qua gebruik van het materiaal, de turnzaal en de aanhorige zalen
De trainers/lesgevers dienen zich, behoudens overmacht, beschikbaar te stellen ten behoeve van bovenstaande organisaties.

§2. Competities

De leden ingedeeld bij de competitiegroepen nemen, behoudens overmacht of ziekte, deel aan de wedstrijden aangeduid door hun respectievelijke 
trainers. 
 Bij ziekte of blessure dient zo vlug mogelijk een doktersbewijs te worden afgeleverd bij de trainer en online ingediend bij de GymFed. 
 Bij niet-deelname aan de competitie dient, voor de uiterste datum van uitschrijven van de betreffende competitie, een geldige reden ter 

goedkeuring aan de Raad van Bestuur voorgelegd te worden.  
 Bij gebrek aan tijdige, geldige reden of geldig doktersbewijs dient het betreffende lid de door de federatie opgelegde boete te betalen. 
 De leden ingedeeld bij de competitiegroepen zijn ertoe gehouden per turnseizoen een afsprakenblad met de club te ondertekenen.
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§3. Stages

Groepen kunnen zich inschrijven voor een stage of een stage organiseren, mits voorafgaandelijk akkoord van de Raad van Bestuur. Voor elke stage 
wordt een overeenkomst, voorafgaandelijk goed te keuren voor de Raad van Bestuur, opgemaakt die door alle deelnemers ondertekend dient te 
worden.  Bij gebrek aan een door het lid, of zijn/haar ouder of voogd, ondertekende stageovereenkomst, wordt deelname geweigerd.
Per seizoen kan een competitiegroep deelnemen aan maximaal 2 stages en kan een recreatieve groep deelnemen aan maximaal 1 stage.
De vergoedingen voor trainers en de deelname van de Koninklijke Ieperse Turnkring vzw worden per seizoen voor de Raad van Bestuur vastgelegd 
tijdens de eerste vergadering van de Raad van Bestuur van het seizoen, overeenkomstig de wettelijke maximum bedragen voor vrijwilligers en 
verenigingswerkers..

§4. Turnshows
Alle leden worden geacht deel te nemen aan de turnshow.  Bij niet-deelname aan de turnshow dient, uiterlijk 4 weken voor de datum van de turnshow 
de trainer en de Raad van Bestuur verwittigd worden.

Art.8 – Aansprakelijkheid

De Koninklijke Ieperse Turnkring vzw is onder geen enkel beding aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen met een lid, waarbij op het ogenblik van 
het ongeval, geen trainer of lid van de Raad van Bestuur aanwezig was, die toezicht hield en die, in voorkomend geval, aan het desbetreffende lid zijn 
toestemming had gegeven tot het uitvoeren of poging tot het uitvoeren van die concrete oefening of acrobatie. Een lid die reeds aanvangt met turnen 
vooraleer de trainer of lesgever of iemand van de Raad van Bestuur aanwezig is, doet dit geheel op eigen risico en de Koninklijke Ieperse Turnkring vzw 
kan in dit geval onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden.
De Koninklijke Ieperse Turnkring vzw is onder geen enkel beding aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen met een persoon die geen lid is van de 
Koninklijke Ieperse Turnkring vzw, of die zijn lidgeld nog niet betaald heeft.

Art.9 – Verzekering

De Koninklijke Ieperse Turnkring vzw is verzekerd voor alle gebeurlijke ongevallen met een lid, trainer of lid van de Raad van Bestuur via de 
Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw. Deze verzekering dekt het remgeld met een franchise, zoals vermeld in de polisvoorwaarden van de GymFed. De 
club publiceert de meest recente informatie inzake verzekeringen steeds op de website.
Elk gebeurlijk ongeval dient onmiddellijk te worden gemeld aan de aanwezige trainer/lesgever en aan de secretaris van de Koninklijke Ieperse
Turnkring vzw.
Men is pas verzekerd als het lidgeld is betaald!

Art.10 – Discipline 

Elk lid dient respect te hebben voor elk ander lid, voor elke trainer/lesgever en voor elk lid van de Raad van Bestuur.
Elk lid dient de instructies van de trainer/lesgever op te volgen.
Elke trainer behandelt ieder lid op evenwaardige wijze.
Elk lid, evenals de trainer of lesgever mag onder geen enkel beding door zijn gedrag de goede naam van de Koninklijke Ieperse Turnkring vzw en/of 
deze van de leden van de Raad van Bestuur en van de Algemene Vergadering in het gedrang brengen.
Elk probleem wordt zo snel mogelijk aan de Raad van Bestuur gemeld. De Raad van Bestuur staat vervolgens in voor de aanpak van het probleem of 
over de te nemen sancties.

Art. 11 - Sancties

Het zal steeds de betrachting zijn van de Koninklijke Ieperse Turnkring vzw om alle geschillen en overtredingen van dit Huishoudelijk Reglement, door 
middel van dialoog op te lossen.
Wanneer dialoog niet afdoende blijkt om het probleem op te lossen, wordt door de Raad van Bestuur beslist over de te nemen sanctie, die zowel 
disciplinair (onder meer verwittiging, schorsing, uitsluiting,…) als financieel, als disciplinair en financieel cumulatief kan zijn. De Raad van Bestuur 
beslist hierover autonoom en deelt de beslissing schriftelijk mee aan het betrokken lid.
Elke niet-naleving van onderhavig huishoudelijk reglement, dient gemeld te worden aan de Voorzitter van de Koninklijke Ieperse Turnkring vzw.

Art. 12 – Foto’s, beeldmateriaal en persoonsgegevens

De club publiceert geregeld foto’s van haar leden op de website, haar facebookpagina’s, regionale weekbladen, … De beeldopnamen gebeuren steeds 
met respect voor wie op de beelden staat.
Voor het beleid rond de privacy van beeldmateriaal en persoonlijke gegevens, wordt verwezen naar de privacyverklaring van de Koninklijke Ieperse
Turnkring vzw die na te lezen is op de website www.kitieper.be en op eenvoudig verzoek te verkrijgen is via info@kitieper.be.

Art. 13 - Slotbepalingen

Alle zaken die niet expliciet in dit Huishoudelijk Reglement worden behandeld, maken deel uit van een behandeling en beslissing door de Raad van 
Bestuur.
Onderhavig Huishoudelijk Reglement kan op elk moment aangepast worden aan de actualiteit.  In betreffend geval zal de geactualiseerde versie steeds 
beschikbaar zijn op de website.

10. HUISHOUDELIJK REGLEMENT



INFOBROCHURE 21-22

Om de werking van de club te ondersteunen en onze brandende ambities voor de toekomst te 
kunnen realiseren, zijn wij steeds op zoek naar mensen en bedrijven die ons willen steunen.

Daartoe ontwikkelde de club een sponsorbrochure met diverse sponsorformules.  Als club 
stellen wij ons niet alleen de vraag wat wij van een sponsor kunnen krijgen, maar zoeken wij naar 
een langetermijnrelatie waarbij een wisselwerking voorop staat.

Als sponsor heeft u een bereik van meer dan 500 leden met hun eigen netwerk van ouders, 
familie, vrienden en kennissen.  Hiermee zijn wij bij de grotere verenigingen in de Westhoek.

Mocht u meer willen weten over wat wij u als club kunnen aanbieden, contacteer ons gerust.  Wij 
komen u dit omstandig uitleggen.

Op eenvoudig verzoek kan u onze sponsorbrochure, vrijblijvend, ontvangen.

Onze cel sponsoring kan u contacteren via sponsoring@kitieper.be.

11. SPONSORING
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De Koninklijke Ieperse Turnkring vzw telt intussen meer dan 500 leden.  De club wordt bestuurd 
door een Raad van Bestuur, samengesteld uit

Ruben Delahaye voorzitter

Luc Mus manager en verantwoordelijke TTj

Brecht Craye secretaris

Nele Verbeke penningmeester

Eva Blomme communicatieverantwoordelijke

Janne Bouten jeugdsportcoördinator en verantwoordelijke TTm

Herwig Haentjens erevoorzitter en bestuurslid

Kathy Laheye verantwoordelijke trainers, recrea en basisgym

Het Dagelijks Bestuur staat in voor de dagelijkse leiding van de club en bestaat uit voorzitter, 
manager, secretaris en penningmeester.
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Maatschappelijke zetel:
Pateelstraat 16 – 8900 Ieper

Contact & info:
www.kitieper.be
info@kitieper.be

Adres activiteiten:
Sportcentrum stad Ieper
Turnhal – gelegen naast sporthal 2
Leopold III-laan 18 – 8900 Ieper
sportdienst@ieper.be - 057 239 400

Dagelijks Bestuur:
voorzitter Ruben Delahaye voorzitter@kitieper.be
manager Luc Mus manager@kitieper.be
secretaris Brecht Craye secretaris@kitieper.be
penningmeester Nele Verbeke penningmeester@kitieper.be

Nuttige contacten:
API vertrouwenspersoon@kitieper.be
communicatie Eva Blomme communicatieverantwoordelijke@kitieper.be
kledij Kevin Deroo kledijverantwoordelijke@kitieper.be
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