TURNVERENIGING

AFDELINGEN
Recreatieve groepen
Benjamins vanaf 3 jaar
miniemen 1
miniemen 2
juniors 1
juniors 2
jongens
turnsters:
dames
Turnzaal Montessoristraat:

Turnzaal Grammestraat 22:

maandag

19u00 – 20u00

dames

dinsdag

18u30 – 19u30

miniemen 1

donderdag

18u30 – 19u30

miniemen 1

maandag

18u30 – 20u30

juniors 2

dinsdag

18u30 – 19u30

miniemen 2

19u30 – 20u30

juniors 1

16u30 – 17u30

benjamins

18u30 – 19u30

jongens

19u30 – 21u00

RS 3

18u30 – 19u30

miniemen 2

19u30 – 20u30

juniors 1

18u30 – 19u30

jongens

19u30 – 21u00

turnsters

woensdag

donderdag
vrijdag
zaterdag

Aandacht:

2014 – 2015 – 2016
2012 – 2013
2010 – 2011
2008 – 2009
2006 – 2007
2010 – 2013
… – 2005
volwassenen

ONTHAALBROCHURE

www.ivolo.be
info@ivolo.be
Bestuur:

10u00 – 12u00 rope-skipping

Voor rope-skipping en Demo RG moet men eerst in één van de
bovenstaande afdelingen trainen. Een goedkeuring van de trainers is
vereist, alvorens men kan toegelaten worden in deze speciale
groepen.
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U bent lid geworden van IVOLO. Gefeliciteerd !
U maakte een goede keuze, want door uw aansluiting
beoefen je je favoriete sport en kan je genieten van de
vele voordelen.
Voor slechts € 85,00 en € 70,00 (benjamins)
per jaar biedt IVOLO u:
1. Verantwoorde lichaamsbeweging in een ontspannen
sfeer.
90 % van onze trainers bezitten een erkend
sportdiploma.
2. Een verzekering tegen ongevallen.
Voor meer informatie over een ongevallendossier
kan je steeds terecht bij je spaarwijkmeester(es) of
vraag het formulier:
“Hoe bent u verzekerd bij Ivolo”
Alleen die leden, die hun lidgeld betaald hebben,
zijn verzekerd.
Bij een ongeval kunnen enkel zij een aanvraag tot
tussenkomst indienen.
3. Mogelijkheid tot deelname aan tal van activiteiten.
Leden, die door de leiding van de groep worden
aangeduid, kunnen deelnemen aan wedstrijden
en/of demo’s.
Deelnamekosten aan deze activiteiten zijn in het
lidgeld inbegrepen.
Voor sportkampen, stages en buitenlandse
verplaatsingen is er een gedeeltelijke tussenkomst
voorzien.

Kledij
Alle turnende leden dienen zich de voorgeschreven kledij
(turnpak) van de groep waarin ze actief zijn aan te
kopen.
Dit betekent concreet, dat iemand die in verschillende
groepen turnt, zich ook de kledij van deze verschillende
groepen moet aanschaffen.
De leiding, in samenspraak met het bestuur, zorgt ervoor
dat deze kledij aan de beste prijs/kwaliteit- verhouding
kan worden aangekocht.
Huishoudelijk reglement
Lid worden betekent zich akkoord verklaren met dit
reglement.
Wat verwachten wij van U ?
Ø Het regelmatig volgen van de trainingen in gepaste
kledij.
Ø Het betreden van de turnzaal met turnpantoffels
Ø Bij afwezigheid, de leiding verwittigen.
Ø Deelname aan onze jaarlijkse turnshow in maart.
Ø Eventuele deelname aan wedstrijden
Ø Bij ontslag uw afdelingsverantwoordelijke verwittigen.
STEEDS UW GOED HUMEUR MEEBRENGEN !!!
Missie
De vereniging heeft tot doel de opvoeding van de mens,
in de meest brede zin van het woord.
Haar missie bestaat er ook in, ongeacht zijn/haar talent,
op elk niveau (recreatief en competitief) en in elke
leeftijdscategorie in kwaliteitsvolle omstandigheden,
onder deskundige begeleiding zijn turnsport te laten
beoefenen.

