Huishoudelijk reglement Trainers GYMPIE MOORSLEDE

1. Algemeen
• Gympie Moorslede is een turnclub opgericht in 1994 met als hoofddoel het
geven van turnlessen aan kinderen van 2.5j tot volwassen
• Gympie Moorslede is aangesloten bij de Gymnastiekfederatie (Gymfed) en
heeft het stamnummer W988
• Alle Trainers zijn vrijwilligers, die hun taak uitvoeren naar eigen kunnen.
2. Evenementen
Jaarlijks worden volgende evenementen georganiseerd ten voordele van de club
daarvoor kunnen we best jullie hulp gebruiken.
•
•
•
•

Stoofvleesfestijn 30 December 2017
Kaasbollen en paaseierenverkoop (vóór de paasvakantie)
Organiseren Wedstrijd 17-18 Februari 2018
Turnfeest 2 juni 2018

3. Bestuursleden – Functies
• Voorzitter : Hilde Dejonghe
• Secretaris : Lust Kathy
• Penningmeester : Lannoy Astrid
• Ombudsman : Bob Crabbe

4. Afspraken
• Wees tijdig aanwezig op de training zo kan je al wat voorbereiden of de
gymnasten opwachten wanneer ze toekomen . Staartjes maken
gymnasten
• Zorg voor aangepaste sportkledij en verzorgde haartooi = steeds
samengebonden = veiligheid voor je zelf en de gymnasten
• Draag geen ringen – oorbellen (korte mogen wel ) en uurwerk, geen
kauwgom
• Spreek met een Nederlandse taal .
• Gsm laat leg je best op kastje of steek op daartoe voorziene bak
• We werken met andermans kinderen, dus wees alert en waakzaam over
de gymnasten en meld steeds na de les wanneer er een gymnaste zich
tijdens de les zou bezeerd hebben, dit naar verzekering toe
• Wees goedgemutst – vriendelijk en beleefd tegenover gymnasten –
medetrainers en ouders
• We zetten materiaal klaar voor de les samen met medetrainers of de
gymnasten en ruimen ook op, ieder start graag met een opgeruimde zaal
• Vul telkens de aanwezigheidslijsten in = veiligheid ivm brand en of te lange
afwezigheid te volgen .
• Examen periode, vervanging zoeken indien jullie niet aanwezig kunnen zijn
of tijdig laten weten Probeer een voorbereiding op later een planning te
maken dat vervanging zo weinig mogelijk moet gedaan worden .
Gymnasten houden ook van hun eigen trainer
• Verplichte medewerking tijdens de activiteiten ( 3 activiteiten )
• Opleiding volgen 1 per seizoen – indien interesse wedstrijdbegeleiding bij
recrea@ . Bijscholing kan gevolgd worden op kaderweekend . Jury recrea
• Lesvoorbereiding maken ,.Hilde helpt bij eventuele vragen , aan zie niet
Hilde komt bijsturen of iets opmerkt als een belediging maar als hulp .
• We laten gymnasten in kleedkamer of bank wachten in de zaal , stellen de
gymnasten voor en na de les op en laten groeten, dit toch om discipline te
bewaren .
• Er zijn ook initiator gymnastiek cursussen , inschrijving door de gymnast te
vergoeden. Per jaar trainers in club blijft betalen we ¼ terug .
• Helpende handjes, hulptrainers en trainers krijgen een vergoeding volgens
leeftijd en bijscholing
• Wat heel belangrijk is => Indien er ongewenste intimiteiten van jullie
tegenover gymnasten/Trainers enz Zal een directe schorsing tot
gevolg hebben .

