
 

Beste ouders, gymnasten en dansers,  

Wij willen jullie allemaal van harte welkom heten bij Sportuna. We starten ons 7de turn – en dansjaar en wij 

hopen dat jullie een tof sportjaar tegemoet gaan! 

 

We zetten enkele praktische zaken op een rijtje: 

 

 Héél het jaar door kan je altijd alles lezen op onze website. Handig als er een les verzet wordt of als er 

iets belangrijk te melden is. Neem er a.u.b. af en toe een kijkje op. Het invullen van een correct 

emailadres bij de inschrijving is zeer belangrijk. Als er last minute iets verandert, sturen wij steeds een 

mailtje. Geef daarom een emailadres op waarop regelmatig gekeken wordt. Jongeren die zelf een 

mailadres hebben, mogen dit ook opgeven. 

 

 

 Onze proeflessen zijn gratis en gaan door van maandag 12 september tot en met zondag 25 september. 

Iedereen is automatisch verzekerd tijdens deze proeflessen.  

MAAR vanaf 1 oktober zijn leden die niet ingeschreven én betaald hebben, NIET meer verzekerd.  

Wij hebben enkel het beste voor met uw kindjes. Vandaar dat wij NA 1 oktober het risico niet 

willen/kunnen lopen dat er iets gebeurt met uw kind en dat wij en u niet verzekerd zijn. Wij kunnen na 

1 oktober kindjes die niet in orde zijn, niet meer laten deelnemen aan onze lessen. Nogmaals een 

vriendelijke oproep om dit a.u.b. tijdig in orde te brengen. 

Inschrijven doe je via de website via de link “Schrijf nu in!” rechts bovenaan op elke pagina. 

Wie al vertrouwd is met onze werking en onze lesgevers, kan al onmiddellijk inschrijven. U hoeft niet te 

wachten tot na de proeflessen. Noteer bij de overschrijving steeds de naam van uw kindje + de tak die 

ze volgen ( bv. peuterbeweging ) Zo vinden wij alles véél gemakkelijker terug. Alvast bedankt hoor.  

Wie vorig jaar al deelnam aan onze lessen, is NIET automatisch terug ingeschreven! Ieder sportjaar 

graag terug online inschrijven. 

 

 

 Wist je dat je een deel van het lidgeld terug kan trekken van uw ziekenfonds?  

Informeer voor meer informatie bij uw ziekenfonds. 

Je kan dit formulier afgeven aan de lesgevers. Graag voor december.  

Kan je de naam van uw kindje al invullen en de tak die hij/zij volgt? Dat bespaart ons wat werk.  

1 week later kan je het ingevuld formulier terug vragen aan de lesgevers. 

 

 

 Tijdens de weekends die in de vakantie vallen, is het geen les.  

Het weekend dat nog aansluit op een schoolweek (net voor de vakantie) gaan onze lessen nog wel 

door.  

 

 

 Nieuwe kinderen kunnen altijd een Sportuna T-shirt kopen voor 5 euro.  

Is je T-shirt te klein geworden? Ook jij kan een nieuw kopen voor 5 euro.  

Voor meer info hierover kan je steeds terecht bij de lesgevers.  

 

 

 Kinderen komen steeds in sportieve kledij. Als er iets specifieks verwacht wordt (bv. een maillot) dan 

vind je dit terug op onze website of zal de lesgeefster je hierover aanspreken. 

Graag blote voeten of turnpantoffels of sportschoenen zonder zwarte zolen.  

 



 

 Juwelen en gsm zoveel mogelijk thuis laten OF in de zaal leggen. Niet in de kleedkamers leggen. 

 

 

 Kinderen mogen een flesje water of een koek meebrengen. Liefst in een drinkbus en koekendoosje. 

Anders papiertjes en flesjes graag in de vuilbak.  

 

 

 Ouders mogen komen kijken naar de proeflessen, naar onze jaarlijkse danswedstrijd en naar onze 

afsluitende Sportunashow. Tijdens alle andere lessen, vragen wij vriendelijk aan alle ouders om in de 

gang, aan de kleedkamers of net buiten te wachten. Alvast bedankt.  

 

 

 Vragen in verband met kledij, info over de lessen,… kan je rechtstreeks stellen aan de lesgevers. Voor 

alle andere vragen, neem je best direct contact op met het bestuur. Dit kan via ons mailadres of 

telefoonnummer, dit vind je op de website. 

 

 

 Je kan alvast zaterdag 3 juni 2017 noteren in je agenda!  

Dan gaat onze jaarlijkse Sportunashow door in Den Boomgaard te Broechem.  

Gaan je kindjes niet deelnemen aan onze show, laat dit ten laatste eind december weten aan de 

lesgeefster! Het is voor onze lesgeefsters van belang te weten welke kinderen er gaan meedoen!  

 

 De Vlaamse Overheid stelde op 10 juni 2016 een nieuw decreet op, dat alle sportfederaties verplicht om 

een minimum aantal gegevens te verzamelen van hun ledenbestand. Eén van die gegevens is een uniek 

identificatienummer. Het rijksregisternummer is daar ideaal voor en dus geeft dat nieuwe decreet zowel 

ons als Sporta-federatie de officiële machtiging om de rijksregisternummers op te vragen en te 

bewaren.  

Wees gerust: noch Sporta-federatie, noch wij kunnen persoonlijke gegevens opzoeken met je 

rijksregisternummer. Er is dus absoluut geen privacyprobleem. De Commissie voor de bescherming van 

de persoonlijke levenssfeer was betrokken bij de opmaak van dat bewuste decreet en heeft een gunstig 

advies gegeven. Het enige waarvoor Sport Vlaanderen (het vroegere Bloso is dat) de achterliggende 

gegevens gebruikt is een anonieme statistiek. Bij de inschrijving online zal je het rijksregisternummer 

kunnen invullen. 

 

 

 Wij danken je op voorhand al voor uw vertrouwen in ons, uw medewerking in een aantal kleine 

praktische zaken en wij wensen uw kinderen een schitterend en leuk sportief jaar toe.  

 

Het Sportuna team. 

 

 

 


