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Zijn steunden onze laatste turnshow  
“NEW YORK, Living the American Dream.” 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Basisgym 
Acro 

Airtrack 
Demo 

Tumbling 
 

 



Infobrochure 
 
 

 

   Blz 2 van 11  

 

 
Ook zij steunden onze laatste turnshow “NEW YORK, Living the American Dream.” 

 
 

Advocatenkantoor Ronny Scheurman In2Green, Aanleg, onderhoud, boomverzorging 

ACS – Antwerp Customs Sercives J. Vleugels en Zonen bvba, Nieuwbouw en renovaties 

Antwerp gold Center JERA Logistics 

Artworkstudio Van den Brempt Kips.be bvba, garagepoorten op maat 

Apotheek Olyslager, Apotheek Snoeckx Lingerie An 

Apotheek Pasmans-Mertens Ludwig Stevens, Interieurafwerking 

Arofisc bvba, Fiscaliteit Leschaco Your specialist for supply chain solutions 

Basisschool De Vlinder Luverdy Profile, de fietsspecialist 

Benny's Dagbladhandel Optiek Jan Huysmans 

Cascan, keukeninterieur Orlans Electro 

De Friterie, bij Annick & Gwen Paul De Beenhouwer, Juwelier 

De Goede Bloemen bvba Peter Timmermans, totaalinrichting van A tot Z 

De Meijer Uitvaart Pieter Heijens Centrale Verwarming 

DKM bvba Port of Antwerp 

Electro Quirijnen, Selexion Presto Snack 

E-Mission, Clean Power Projects Scancar Volvo 

Entrez Vastgoed Van Rooy-ABK Algemene betonwerken & kelderbouw 

Excelsior Brasserie Verlinden Services bvba 

Fiducompte Boekhouding, Fiscaliteit, Bedrijfsadvies Yolande Juwelier 

H.S.D. bvba, Dakwerken  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acro II Gym, vzw – De Borrekenslei 157 – 2930 Brasschaat – Rek. BE67 7895 6909 6287  
Tel. Secretariaat: 03 6517167 – Tel. Ledenadministratie: 03 6518806 

acro2gym@skynet.be 
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Welkom bij Acro II Gym Brasschaat 
 
 
Je hebt gekozen om van turnen jouw sport te maken. Wij zullen je hierbij graag begeleiden. Een heel team 
van lesgevers, vrijwilligers en bestuursleden staat klaar om jou van de turnsport te laten proeven en/of er 
verder van te genieten. 
 
We gaan ervoor om onze leden een zinvolle en gezonde vrijetijdsbesteding te bieden in een gezellige, 
ongedwongen, ontspannen en sportieve sfeer waarbij de inzet belangrijker is dan de prestatie. 
We hechten veel belang aan waarden zoals: verdraagzaamheid, begrip, respect, solidariteit, samenwerking, 
vertrouwen, vriendschap. 
 
Onze vereniging biedt je volgende disciplines aan: basisgym, acro, airtrack, tumbling en demo. 
Vanaf de leeftijd van 3 jaar tot … kun je bij ons hiervoor terecht en dit zowel recreatief als competitief. 
 
Algemeen 
 
De vereniging draagt de naam "ACRO II GYM", vereniging zonder winstoogmerk. 
 
Opgericht op 17 september 1981 werd op datum van 11 juli 1992 de feitelijke vereniging omgevormd tot een 
vzw d.m.v. een onderhandse akte en dit voor onbepaalde duur.  De statuten werden gepubliceerd in de 
bijlage tot het Staatsblad op 22 oktober 1992, onder het nummer 18180/92.  De statuten werden integraal 
gewijzigd op 11 december 2004.   
Op 5/6/2005 en op 01/06/2008 behaalde onze club het IK-Gym label. 
Op 9/3/2014 behaalden wij het Q4Gym label (de opvolger van IK-Gym). 
 
De maatschappelijke zetel is gevestigd te Brasschaat, de Borrekenslei 157. 
Tel. Secretariaat: 03 651 71 67 
Tel. Ledenadministratie: 03 651 88 06 
Rekening nr: BE67 7895 6909 6287 
E-mail: AcroIIGym@skynet.be 
Website: http://www.Acro2Gym.be 
 
ACRO II GYM, vereniging zonder winstoogmerk is aangesloten bij  
GymnastiekFederatie Vlaanderen, vzw (GymFed) 
Zuiderlaan 13 
9000 GENT 
Tel. 09 2431200 
Fax. 09 2431229 
Website : http://www.gymfed.be 
E-mail: info@gymfed.be 
 
Ons lidnummer bij de GymFed: N548 

  

mailto:AcroIIGym@skynet.be
http://www.gymfed.be/
mailto:info@gymfed.be
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Indeling groepen 
 

 
 
De indelingen, doelstellingen en selectienormen van onze groepen staan verduidelijkt in ons Reglement.  
Dit kan u nalezen op onze Website onder Aanbod > Reglement. 
 

Kalender 
 

WAT WANNEER OPMERKING 

Jan en Alleman Zondag 28/8/2016 Optreden Acro Wedstrijd 

Dorpsdag Zondag 04/09/2016 
1ste zondag september, 

iedereen doet mee 

Start seizoen Basis Maandag 05/09/2016  

Open-deur-week 
Brevetjesdag 

26/9 tot 01/10/2016 
Zondag 02/10/2016 

Einde september 

Vriendjesweek 24 tot 28/10/2016 Week voor de herfstvakantie 

Kerstactie 07/11 tot 17/12/2016  

Kerstmarkt Zaterdag 17/12/2016  

Paaseitjes 20/02 tot 15/04/2017  

Turnshow Acro II Gym Tweejaarlijks 2018 

Wandelzoektocht en Paella 24/06/2017  

 
Volg ook de Website en/of Facebook om op de hoogte te blijven!  
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Lidgelden augustus 2016 – juni 2017 
 

Algemeen 
 
Voor de basis- en voorbereidende specialisatiegroepen begint het turnjaar op 5 september 2016 en eindigt 
op 23 juni 2017. 
Tijdens de schoolvakanties zijn er geen lessen.  
Tijdens de examenperiodes kunnen er aparte regelingen zijn. 
De wedstrijdploegen hebben een aparte regeling die met de trainers afgesproken wordt. 
 
Lidgeld is afhankelijk van de groep waarin je turnt. 
 
Voor dit lidgeld: 

 ben je lid van onze vereniging 

 ben je lid van de GymnastiekFederatie Vlaanderen (GymFed) 

 ben je verzekerd voor ongevallen tijdens de lessen 

 geeft het je de mogelijkheid om gedurende het volledige turnjaar (van september tot en met juni, 
met uitzondering van de vakanties) in de desbetreffende groepen te trainen 

 
Verplaatsingskosten en kledij zijn in de lidgelden niet inbegrepen. 
De lidgelden gelden voor een volledig turnjaar en zijn niet terugvorderbaar. 
 
De GymFed geeft je de mogelijkheid om een extra verzekering af te sluiten met een verhoogde waarborg. 
Deze bijkomende verzekering raden wij zeker onze wedstrijdgymnasten aan. 
 

 
Hoe Inschrijven (voor alle leden) 
 
 Je inschrijvingsformulier online invullen via onze website (vóór je 1ste training) (voorkeur) 

http://inschrijvingen.gymfed.be/wizard/index?get=stamnummer=548 
of 
Het bijgevoegde inschrijvingsformulier tijdens de 1ste training afgeven aan je trainer/verantwoordelijke. 
 
EN 
 

 Je lidgeld storten op onze rekening nr. BE67 7895 6909 6287. 
Je lidgeld is betaald zodra het op onze A2G-rekening is geboekt. 
 

Pas wanneer het lidgeld betaald is en er een volledig ingevuld inschrijvingsformulier op ons 
secretariaat/online aanwezig is, kan je bij Gymfed geregistreerd en verzekerd worden. 
 

Kom proeven van ‘turnen’. 
Tijdens de maand september is er de mogelijkheid om een gratis proefles te volgen in de basisgroepen. 
Biedt je aan bij je basisgroep (afhankelijk van je leeftijd) en geef je gegevens door aan de 
trainer/verantwoordelijke (dit i.v.m. verzekering). 
 
Na september kun je best eerst contact opnemen met een verantwoordelijke van onze club.  

http://inschrijvingen.gymfed.be/wizard/index?get=stamnummer=548
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Lidgelden 
 
a. Actieve turnleden 
 

    Basislidgeld en specialisatielidgeld  

Lidgeld basisgroepen 

Kleuters 100 € 

Basis 
Extra: Initiatie airtrack (uitsluitend voor gymnasten van de basisgroepen) 

130 € 
50 € 

Ex-gymnasten 130 € 

Lidgeld specialisatiegroepen 

Pré-specialisatie 185 € 

Pre-specialisatie + 245 € 

Extra blok basis (optioneel)* 50 € 

Tumbling Go 200 € 

Tumbling Wedstrijd 370 € 

Acro Go 235 € 

Acro I & C-niveau  410 € 

Acro B-niveau 475 € 

Acro A Beloften 510 € 

Acro A Junioren en Senioren 585 € 

Demo B/Demo A 155 € 

Verhoogde waarborg verzekering (optioneel) 5 € 

*We bieden de gymnasten van de prespecialisatie (+) de mogelijkheid om ook in hun leeftijdsbasisgroep extra te turnen. 
Op die manier kunnen ze enerzijds routine opbouwen in hun basisoefeningen en anderzijds met hun vriendjes blijven turnen. 
 

Gezinskorting:  
Vanaf het tweede lid 15 € korting per bijkomend lid.  
 
b. Steunende leden 

Door betaling van 30 Euro (of meer ) wordt je steunend lid van onze vereniging. 
Tevens ben je hierdoor ook lid van de Gymfed vzw. 
Door je lidmaatschap kun je ook genieten van een reductie op de inkomprijs bij wedstrijden georganiseerd 
door de Gymfed. 
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Uurregelingen (onder voorbehoud van wijzigingen) 
 

Basisgroepen 

Maandag 17.30 – 19.00 Basis 4-5 (4de lj-5de lj) LS 

Maandag 19.00 – 20.30 Basis 6 - 12+ (vanaf 6de lj) LS 

Maandag 20.30 – 22.00 Ex-gymnasten (16+) SD 

Woensdag 14.00 – 15.30 Basis 3 (3de lj) LS 

Woensdag* voor 8 – 12 jarigen 

 (enkel basisgymnasten), gymnasten 
dienen eveneens deel te nemen aan 
hun basisles 

15.30 - 16.30 
Airtrack + initiatie 
trampoline  

LS 
 
 

Woensdag 18.00 – 19.15 Basis 2 (2de lj) LS 

Woensdag 21.00 – 22.30 Heren LS 

Woensdag 16.00 – 17.00 Kleuters 1  DV 

Woensdag 17.00 – 18.00 Kleuters 2  DV 

Woensdag 18.00 – 19.15 Basis 1 (1ste lj) DV 

Woensdag 20.00 – 21.00 Dames DV 

 

Specialisatiegroepen 

Maandag 18.00 – 19.30 Tumbling Go  SD 

Maandag 19.00 – 21.00 Tumbling Wedstrijd SD 

Maandag 18.30 – 21.00 Acro Wedstrijd  SD 

Dinsdag 18.00 – 20.00 Acro Go SD 

Woensdag 16.30 – 18.00 Pre-specialisatie  LS 

Woensdag 18.30 – 21.00 Acro Wedstrijd SD 

Donderdag 18.30 – 21.00 Acro Wedstrijd SD 

Donderdag 18.30 – 20.30 Tumbling Wedstrijd  SD 

Vrijdag 18.30 – 21.00 Acro Wedstrijd SD 

Vrijdag 18.00 – 20.00 Tumbling Go SD 

Vrijdag 19.00 – 21.00 Tumbling Wedstrijd  SD 

Zaterdag 09.30 – 11.00 Pre-specialisatie  SD 

Zaterdag 11.00 – 13.30 Acro Go 
 

SD 

Zaterdag 11.00 – 14.00 Acro Wedstrijd SD 

Zondag  09.00 – 11.30 Acro Wedstrijd SD 

Zondag  Volgens schema Demo A SD 
 
DV = Basisschool De Vlinder(St. Agnes) - Lage Kaart 266– Brasschaat (inkom Middelkaart) 
LS = Gilo Kaart - Leeuwenstraat 50 – Brasschaat 
SD = Sporthal Driehoek - Het Heiken 45 - Brasschaat 
Het turnjaar vangt aan op 5 september 2016 en eindigt op 23 juni 2017. Tijdens de schoolvakanties is er geen training. 
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Een Ongeval 
 
 

 
Sporten is gezond maar ongevalletjes zijn spijtig genoeg niet altijd te voorkomen. 
 
Heb je een letsel opgelopen tijdens de trainingen dan dient het aangifteformulier ingevuld 
te worden en binnen de 5 dagen aan onze clubverantwoordelijke bezorgd te worden. 
Deze zal het formulier verder aanvullen en opsturen naar de GymFed. 
 
 

 
Clubverantwoordelijke: 
Martine van Berendonck 
De Borrekenslei 157 
2930 Brasschaat 
Tel. 03 6517167 
 
Alle verdere afhandelingen gebeuren rechtstreeks met de Federatie. 
GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw 
 
De aangifteformulieren zijn 

 aanwezig in de turnzaal 

 te verkrijgen bij onze clubverantwoordelijke 

 te downloaden van de website https://www.gymfed.be/over-gymfed/een-ongeval-wat-nu (deel 1, 2 
en 3) 

 
Verdere informatie ivm verzekering kun je terugvinden op de website van de GymFed onder dezelfde link. 
 
 

Vrijwilligersbeleid 
 
Sinds 2014 zijn we gestart met een actief beleid voor een vrijwilligersvriendelijke sportclub. Een sportclub 
valt of staat met haar enthousiaste vrijwilligers. Als club organiseren we verschillende activiteiten waarbij we 
merken dat vele gemotiveerde en kundige handen het werk licht en plezierig maken. Aan goede humor 
ontbreekt het niet bij Acro II Gym. 
 
Onze 2 vrijwilligersverantwoordelijken leiden dit allemaal zo goed en zo grappig mogelijk in goede banen. 
Hoofdverantwoordelijke: Patrick Van Hooydonk 
Zijn assistent: Steve Danckers 
 
Contact: p.v.hooydonk@gmail.com 
 
  

 

https://www.gymfed.be/over-gymfed/een-ongeval-wat-nu
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Afspraken 
 
Om alles vlot te laten verlopen zijn volgende afspraken noodzakelijk:  
 

Alcohol, roken, drugs en gebruik van doping zijn absoluut verboden. 
 

Trainingen  
 
Een heel team lesgevers staat klaar om je te leren turnen. 
 
Van onze gymnasten verwachten wij dan ook  

 dat zij de trainingen regelmatig bij wonen. 

 aandacht en inzet 

 dat zij tijdig aanwezig zijn (minstens 5 minuten voor aanvang van de training).  Laattijdig aanwezig zijn 
verstoort het normale verloop van de training.  Bovendien is het belangrijk dat elke gymnast een degelijke 
opwarming krijgt om zo kwetsuren te vermijden.  (Indien je toch te laat komt in de les, ga je eerst naar de 
leiding om je aan te melden.)  
Gymnasten mogen de zaal enkel betreden indien er leiding aanwezig is en zonder de voorgaande lessen 
te storen. 

 dat zij de leiding verwittigen bij afwezigheden (zeker bij de specialisatiegroep) 

 Het verlaten der turnzalen gebeurt in alle stilte. 
 
Een lid kan geschorst of uitgesloten worden omwille van volgende redenen na een laatste waarschuwing: 
- Het berokkenen van vrijwillige schade aan materiaal of personen. 
- Het niet naleven van het clubreglement. 
- Storend gedrag tijdens de lessen. 
- Ongepast gedrag op activiteiten (wedstrijden, demo’s, …) 
 
Ouders worden NIET toegelaten in de zaal. Zij wachten in de hal tot het einde van de training voor het 
ophalen van hun kind. Kinderen worden op tijd afgehaald. Ouders en sympathisanten krijgen de gelegenheid 
tot het volgen van een training tijdens onze opendeurdagen. 
 
Wanneer het minimum van 5 gymnasten niet aanwezig is in de les (examens, slecht weer, …) beslist de 
trainer of de les al dan niet doorgaat. 
 
Specialisatiegroepen: 

 Gymnasten die aan een wedstrijdseizoen starten, maken hun wedstrijdseizoen ook af. 

 Wedstrijdgymnasten zijn op ALLE trainingen aanwezig. Indien men niet kan komen (geldige reden), laat 
men dit ruim op voorhand weten. 

 Afwezigheid van partners is geen reden om zelf niet aanwezig te zijn. 

 Wedstrijdgymnasten nemen deel aan alle wedstrijden waarvoor ze ingeschreven zijn.  Bij kwetsuur of 
ziekte brengen zij binnen de 48u na de wedstrijd een doktersbriefje binnen op het A2G-secretariaat.  Zo 
niet zal de boete en het inschrijvingsgeld aan de gymnasten worden doorgerekend.  

 Wedstrijdgymnasten zijn zoveel mogelijk aanwezig op de trainingsstages die voor hen tijdens de 
schoolvakanties worden ingericht. 

 Bij afwezigheid vóór een wedstrijd beslissen de trainers in functie van de veiligheid en de verschillende 
factoren of de deelname mogelijk is. 

 Op de wedstrijden dragen alle gymnasten de afgesproken clubkledij.  Clubkledij moet voor 31 oktober 
besteld worden.  ELKE WEDSTRIJDGYMNAST IS IN HET BEZIT VAN EEN CLUBTRAININGSPAK.  
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Eten – Drinken – Waardevolle voorwerpen  
 

Eten en drinken (behalve water) in de turnzalen is verboden.  
Er wordt niet gesnoept (ook geen kauwgom) tijdens de lessen. 
Bij langdurige trainingen is het toegelaten een ‘gezonde’ snack, op basis van koolhydraten, te 
gebruiken buiten de zalen. 
De kleedkamers zijn onbewaakt.  Juwelen, gsm, iPod, … laat je best thuis. 
Acro II Gym kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging. 
Indien je ze toevallig toch bij hebt, leg deze voorwerpen dan in de zaal en vergeet ze niet mee 
terug te nemen. 

 

Kleding en attitude 
 

Tijdens de trainingen is het dragen van clubkledij verplicht: 

 Kleuters : clubshort + club t-shirt of club-maillot 

 Basis – Pre-speciaslisatie A/T: clubshort + club t-shirt of club-maillot 

 Overige ploegen: clubshort, maillot of aanpassend topje (zomermaanden), of volgens specifieke 
afspraken met de leiding  

 

Op de wedstrijden dragen alle gymnasten de afgesproken clubkledij. Clubkledij moet voor 31 oktober 
besteld worden. 

 Clubtrainer 

 Acro: Inturnmaillot & A2G-short 

 Tumbling: Wedstrijdmaillot & A2G-short 

 Demo: A2G-Top/T-shirt & A2G-short 
 

Losse haren, sieraden (ook concertbandjes), rokjes, harde pantoffels zijn verboden, omwille van de 
veiligheid! 
Wees steeds beleefd en behulpzaam voor de anderen. 
 

Lokalen en turnmateriaal 
 

Hou het turnmateriaal, de turnzalen, kleedruimten, toiletten en gangen proper en netjes. 
Afval deponeer je in een vuilbak. 
Loop nooit met buitenschoeisel in de zalen en zeker niet over de turnmatten. 
Verwittig onmiddellijk de lesgever bij schade of gebreken. 
Draag steeds zorg voor het turnmateriaal en de lokalen. 
 

Vervoer: Fietsen, Bromfietsen, Auto’s 
 

Wees sportief, kom zoveel mogelijk te voet of met de fiets. 
Fietsen en bromfietsen horen thuis op de daartoe voorziene plaatsen. 
Beveilig fietsen en bromfietsen met een goed slot. 
Parkeer de auto’s op reglementaire wijze. 
 

Ouders die hun kinderen brengen en afhalen met de auto worden gevraagd ook dit op een reglementaire 
wijze te doen om hinder en ongevallen te voorkomen. 
Omwille van veiligheid vragen we aan de ouders om hun kinderen tot aan de zaal te brengen en ze daar ook 
af te halen. 
Opgelet: A2G heeft geen exclusieve rechten op de parkeerplaatsen op het schooldomein van Basisschool De 
Vlinder. Eventueel gebruik van deze parkeergelegenheid is geheel op eigen verantwoordelijkheid. A2G 
verzoekt u een steeds hoffelijke houding tegenover de andere gebruikers. 
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INSCHRIJVINGSFORMULIER 2016 - 2017 
 
 

    

Naam  Voornaam  

    
Straat  Nr  Bus  

    
Postcode  Gemeente  

    
Geboortedatum  Geslacht  Nationaliteit  
    
T elefoon  GSM  
    
E-mail gymnast  
    
E-mail ouder 1  GSM ouder  1  

    
E-mail ouder 2  GSM ouder  2  

  
Indien 2de of volgend gezinslid, opgave van 1ste gezinslid  

    
Trainingsgroep :  

 
Lidgeld € 

Wenst u de verzekering “verhoogde waarborg” (extra bijdrage van € 5) € 

    
Totaal te betalen € 

 
Over te schrijven op rekening nr BE67 7895 6909 6287 met vermelding van lidgeld en naam van het lid. 
 
Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in een bestand, beheerd door het secretariaat van Acro II Gym, vzw. Ze 
worden gebruikt voor administratieve doeleinden. U hebt het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens en kan 
hiervan steeds een verbetering vragen. (wet op de privacy dd 08/12/1992). 

 
Ik verklaar een medisch onderzoek te hebben ondergaan, waarbij ik geschikt ben bevonden voor  
O  recreatiesport 
O  wedstrijdsport 

 
Hiermee bevestig ik dat ik het A2G reglement gelezen heb EN dat alle gegevens op bovenstaand formulier correct zijn 
ingevuld. 

 
 

Handtekening lid (indien -18 jaar ouder of voogd) 
(enkel indien niet digitaal ingevuld) 
 
 
 
 
Het ingevulde formulier ondertekend meebrengen bij uw eerste les (indien niet digitaal ingevuld) 

 
Acro II Gym, vzw – De Borrekenslei 157 – 2930 Brasschaat – Rek. BE67 7895 6909 6287  

Tel. Secretariaat: 03 6517167 – Tel. Ledenadministratie: 03 6518806 
acro2gym@skynet.be 


