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1. Zorg ervoor dat je ingeschreven bent. 
Je bent ingeschreven van zodra je online inschrijving én betaling in orde zijn.   
Door inschrijving bij onze club ben je automatisch aangesloten bij en verzekerd via de Gymnastiekfederatie 
Vlaanderen vzw (“Gymfed”). 
Na betaling van het lidgeld kan dit niet meer worden teruggevorderd.  
Een prijsaanpassing van het lidgeld is er enkel voor leden die zich na de kerstvakantie inschrijven. 
Een gratis proefles is mogelijk zolang de groep niet volzet is.  
 
2. Grootte van de groepen - trainers 
Groepen met onvoldoende leden kunnen worden samengezet of worden stopgezet, dit laatste met 
terugbetaling van het lidgeld dat hiervoor werd betaald, in verhouding tot de gegeven trainingen. Een groep 
kan ook opgesplitst worden. We hanteren een maximum aantal leden per groep. Indien de groep volzet is, 
word je op de wachtlijst geplaatst. 
Het bestuur kan niet uitsluiten dat trainers tijdelijk of blijvend vervangen worden. De vervanging van 
trainers kan geen aanleiding geven tot terugbetaling van het lidgeld.  
 
3. Wees op tijd. 
De opwarming is het belangrijkste deel van de les. Wees dus telkens zeker 5 minuten op voorhand aanwezig. 
Zo heb je de tijd om je rustig om te kleden, naar het toilet te gaan, en stoor je de les niet. Wij houden 
regelmatig een Kom op tijd-actie.  
 
4. Kom regelmatig naar de lessen. 
Dit is belangrijk om vooruitgang te boeken of de dansjes te kennen. Als je toch eens niet naar een les kan 
komen, verwittig dan je trainer de les voordien of op happyspirit@live.be.  
Opgelet: Indien je 3x na mekaar afwezig bent zonder verwittiging, heeft het bestuur het recht om je plaats 
door te geven en word je achteraan op de wachtlijst geplaatst. Dit zonder terugbetaling van het lidgeld. 
Indien minder dan 10 leden (of de helft van de groep) aanwezig zijn, kan de les worden afgezegd. Ook dit 
zonder enige tegemoetkoming. 
Het bestuur kan niet uitsluiten dat een les uitzonderlijk niet kan doorgaan.  
 
5. Ouders/broers/zussen/vrienden/… zijn niet toegelaten in de zaal. Dat leidt de aandacht van de kinderen 
af. 
 
6. Haal je kinderen tijdig op. De taak van de trainers eindigt na afloop van het lesuur. 
Moet je toch even wachten, doe dat dan op de bankjes in de hal vooraan. Ga zeker niet alleen naar buiten.  
Kleuters geven hun trainer een hand of voetje voor ze de zaal verlaten. 
Wie alleen naar huis mag, blijft niet nodeloos rondhangen in en rond de sporthal. 
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7. Eten en drinken 
Tijdens de pauze kan je water drinken, bij voorkeur uit een herbruikbare fles. Er wordt niet gegeten. Je laat 
de kleedkamer netjes achter. 
 
8. Uitrusting & hygiëne 
Kom naar de les in aangepaste kledij. Tijdens het jaar kan je clubkledij bestellen. Er worden hiervoor in de 
loop van het seizoen 2 pasdagen voorzien.  
Elke groep heeft zijn specifieke sportkledij: 

- Dansexpressie: shortje/dansbroek & turnpantoffels/sportschoenen 
- Streetdance: zwarte dansbroek & sportschoenen 

 - Kleuterturnen: shortje & T-shirt of (club)turnpak 
- Toestelturnen, Tumbling & Trampoline: (club)turnpak & shortje (meisjes), short & T-shirt (jongens) 

Draag je haren in een staart. Laat juwelen (armbandjes, oorbellen, horloge, ...) thuis. Plak wratjes af en 
wikkel er een stukje tape rond, zodat dit stevig vastzit. Wanneer je luizen hebt of ziek bent, kan je helaas 
niet naar de les komen.  
 
9. Behandel het materiaal met respect. 
Turnmateriaal is zeer duur. Behandel het dus met zorg, zo blijft het in goede staat. De leden kunnen helpen 
bij het opstellen en afbreken van materiaal. Na de les wordt het materiaal telkens weer op zijn 
oorspronkelijke plaats gezet. Denk eraan, vele handen maken licht werk! 
 
10. Zaalreglement. 
Als gebruiker van de sporthal dien je steeds de gebruiksvoorwaarden sporthal AGB Boorteerbeek te 
respecteren.  
 
11. Privacy 
Door je in te schrijven bij Happy Spirit, geef je aan de privacyverklaring gelezen te hebben en ga je akkoord 
met de verwerking van je persoonsgegevens zoals daarin vermeld. Je vindt deze privacyverklaring op onze 
website. 
Tijdens de lessen en activiteiten kunnen er foto’s worden genomen om bijvoorbeeld op de website of de 
Facebookpagina, of de folder van de club te plaatsen. Wil je niet dat daar foto’s van jou of je kinderen bij 
zijn, laat dat dan weten op onderstaand emailadres. 
 
12. Bij een ongeval tijdens de les worden, indien het een ernstig ongeval betreft, onmiddellijk de ouders 
gewaarschuwd via de contactgegevens op het inschrijvingsformulier. Bij een klein ongeval worden de ouders 
op de hoogte gebracht aan het einde van de les. 
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Indien een dokters- of ziekenhuisbezoek noodzakelijk is, vult de trainer een ongevalsaangifte in, dat je 
vervolgens aan de dokter overhandigt. Dat formulier dien je binnen de 24 uur terug te bezorgen aan: 
Happy Spirit vzw, Venuslaan 21, 3190 Boortmeerbeek. 
 
Het formulier wordt door de club vervolledigd en binnen de 48 uur doorgestuurd naar de Gymfed voor 
verdere afhandeling. Je krijgt van de federatie een dossiernummer toegekend en een document voor de 
opgave van de kosten aan te vullen met stavingsstukken. De waarborg voor behandelingskosten bestaat uit 
terugbetaling van het restant, na de uitkeringen van het ziekenfonds en na aftrek van de vrijstelling. De 
tegemoetkoming wordt berekend volgens de wettelijke tarieflijst van het RIZIV.  
Ter afsluiting dien je nadien ook een genezingsattest te bezorgen aan de club. 
 
13. Door je in te schrijven bij Happy Spirit, geef je aan dit Huishoudelijk Reglement gelezen te hebben en ga 
je akkoord met inhoud daarvan. 
Het bestuur beslist over de zaken die niet in dit Huishoudelijk Reglement worden bepaald. 
 

 


