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Huishoudelijk reglement Palfit Paal vzw 

 
 
Lid zijn van Palfit Paal vzw betekent dat u en uw kind rechten en plichten hebben. Onze leden hebben het 
recht op kwaliteitsvolle trainingen, begeleiding en berichtgeving.  
 
Onze competitiegymnasten nemen eveneens deel aan de voorgeschreven wedstrijden. 
 

Leden dienen zich te houden aan de waarden en normen van onze club en de vooropgestelde regels in elke 

trainingsgroep. Indien leden zich hier niet aan houden, kan men na herhaaldelijke verwittigingen geschrapt 

worden uit de lessen. 

 

Palfit Paal streeft voor een groenere omgeving, waardoor alle communicatie via mail zal gebeuren. Om 

geen belangrijke informatie te missen, kijk zeker je spamfolder na of onze communicatiemails niet 

onterecht worden weg gefilterd. 

 

 

Richtlijnen voor de gymnasten (recreatief) 

➢ Hij/zij is tenminste 5 minuten voor tijd aanwezig in de sporthal. 

➢ Hij/zij zorgt voor aangepaste kledij (t-shirt en short of turnpak en sportschoenen/turnpantoffels om 

indoor te sporten) en zorgt ervoor dat lange haren netjes samengebonden zijn. Juwelen zijn niet 

toegelaten in de lessen. 

➢ Hij/zij wacht in de kleedkamer tot de desbetreffende trainer hem/haar hier komt ophalen bij aanvang 

van de les. 

➢ De toestellen mogen pas betreden worden na toestemming van de trainer(s). 

➢ Eten en drinken in de sporthal is niet toegelaten, een flesje water kan in de kleedkamer bewaard 

worden om tijdens de pauze van te drinken. 

➢ Er worden geen waardevolle voorwerpen in de kleedkamer achtergelaten. In samenspraak met de 

trainer kan dit eventueel op een veilige plek bewaard worden. De club is niet aansprakelijk bij verlies 

of beschadiging van waardevolle voorwerpen. 
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Richtlijnen voor de gymnasten (competitief) 

➢ Hij/zij is tenminste 10 minuten voor aanvang van de les aanwezig in de turnhal. 

➢ Hij/zij zorgt voor aangepaste kledij (t-shirt en short/turnpak/topje en short,…). De turnzaal mag enkel 

betreden worden met blote voeten, sokken of aangepaste turnpantoffels. 

➢ Eten en drinken in de sporthal is niet toegelaten, een flesje water kan in de kleedkamer bewaard 

worden om tijdens de pauze van te drinken. 

➢ Deelname aan wedstrijden is verplicht. 

➢ Hij/zij komt in wedstrijdkledij naar de wedstrijden. 

➢ Bij niet-deelname aan de wedstrijd moet er een doktersattest binnengebracht worden, anders zal de 

door Gymfed opgelegde boete aan het lid doorgerekend worden. 

➢ Bij afwezigheid op trainingen dient er een grondige reden te zijn en dient de trainer altijd op de 

hoogte gebracht te worden. 

➢ De toestellen mogen pas betreden worden na toestemming van de trainer(s). 

➢ Er worden geen waardevolle voorwerpen in de kleedkamer achtergelaten. In samenspraak met de 

trainer kan dit eventueel op een veilige plek bewaard worden. De club is niet aansprakelijk bij verlies 

of beschadiging van waardevolle voorwerpen. 

 

Richtlijnen voor de ouders 

➢ Bij het brengen van (recreatieve) leden, wachten de ouders samen met de kinderen in de aangegeven 

kleedkamer tot de trainer de leden komt ophalen. Bij het brengen van competitieve leden wachten 

de ouders tot er een trainer aanwezig is. 

➢ Het ophalen van de (recreatieve) leden dient op tijd te gebeuren en ook hier wachten de ouders in de 

kleedkamer om dan samen met hun kinderen naar huis te gaan. Voor competitieve leden wachten de 

ouders in de gang van de turnhal. 

➢ Kinderen jonger dan 12 jaar mogen niet alleen naar huis gaan, tenzij er een schriftelijk schrijven met 

toestemming hiervoor aan de club bezorgd wordt. 

➢ Ouders betreden de sporthal niet. 

➢ Ouders zien er op toe dat hun kinderen zich correct gedragen in de lessen en geen waardevolle 

voorwerpen mee naar de lessen brengen. 

➢ We verwachten van de ouders dat zij hun kind te allen tijde positief stimuleren en zich niet mengen in 

het spel- of trainingsconcept.  

➢ Eventuele vragen kunnen steeds aan het bestuur gesteld worden via turnkringpalfit@gmail.com 

 

  

mailto:turnkringpalfit@gmail.com
http://www.palfit.be/
http://www.facebook.com/palfitpaal
mailto:turnkringpalfit@gmail.com


 Palfit Paal vzw 
Vaalvijverstraat 17, 3583 Paal 

VZW nr. 0677.740.483 

Contact: turnkringpalfit@gmail.com 

www.palfit.be & www.facebook.com/palfitpaal 

 

 
  

 
 

  
 

 

 

 

 

 

Inschrijving en lidgelden 

➢ Inschrijvingen gebeuren via onze online inschrijvingsmodule die op onze website te vinden is. Hier is 

de regel “vol = vol” van toepassing. 

➢ Bestaande leden krijgen de kans om zich eerder in te schrijven. 

➢ Elk kind heeft recht op 2 gratis proeflessen. 

➢ De lessenreeksen lopen telkens van begin september tot begin juni. Lessen kunnen uitzonderlijk 

wegvallen door uitzonderlijke bezetting van de sporthal, eigen clubactiviteiten,… We proberen  dit tot 

een minimum te beperken en zullen jullie hier steeds tijdig van op de hoogte brengen. 

➢ In de vakantie worden er geen lessen gegeven voor de recreatieve groepen (let op, de zaterdag voor 

de start van de vakantie is het wel nog les). Voor competitieve groepen zijn de trainingen tijdens 

schoolvakanties op vrijwillige basis en kunnen derhalve niet teruggevorderd worden. 

➢ Terugbetaling van lesgeld kan enkel gebeuren omwille van medische redenen en beschikbaar 

medisch attest. De terugbetaling wordt pro rata van de reeds gevolgde lessen berekend. 

Terugbetaling is beperkt tot maximaal de helft van het betaalde lesgeld. Administratiekosten, 

verzekering en wedstrijdlicenties kunnen niet terugbetaald worden. 

 

GDPR en social media 

➢ Inschrijvingen gebeuren via onze online inschrijvingsmodule die op onze website te vinden is. Hier is 

de regel “vol = vol” van toepassing. 

➢ Palfit houdt zich het recht voor om beelden/foto’s van het ingeschreven lid te publiceren op website, 

sociale media, krant, … 

➢ De turnkring Palfit Paal vzw (Palfit Paal) hecht veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw 

persoonsgegevens. De bijgevoegde privacyverklaring (klik hier)  geeft helder en transparant 

informatie over hoe Palfit Paal met de persoonsgegevens omgaat. Er wordt alles aan gedaan om uw 

privacy te waarborgen en Palfit Paal gaat daarom zorgvuldig om met de persoonsgegevens. 

Palfit Paal houdt zich steeds aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene 

Verordening Gegevensbescherming), ook gekend als GDPR (General Data Protection Regulation). 

➢ Turnkring Palfit Paal vzw maakt gebruik van MailChimp om nieuwsbrieven te verzenden naar de 
gebruikers die zich hebben ingeschreven voor deze dienst. Lees het privacybeleid van MailChimp voor 
meer informatie. 
MailChimp kan deze informatie aan derden verschaffen indien MailChimp hiertoe wettelijk wordt 
verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens MailChimp verwerken. Turnkring Palfit Paal 
vzw heeft hier geen invloed op. 
Turnkring Palfit Paal vzw heeft MailChimp geen toestemming gegeven om via Turnkring Palfit Paal 
vzw verkregen informatie te gebruiken voor andere MailChimp Diensten. Daarom kan u ten allen tijde 
u uitschrijven van onze nieuwsbrief op onze website gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U 
heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
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