
Turnkring SWA, VZW 
 

KONINKLIJKE KATHOLIEKE TURNKRING 
ST WILLIBRORDUS ANTWERPEN 

Lange Van Bloerstraat 90    2060  ANTWERPEN 
 

Secretariaat KKTSWA:  Terrens  - Leenders 
B. de Bouwellei 71,  2100 Deurne  - 03/326.28.64 - secretariaat@turnkringswa.be 

  
 

Reglement 
 
De VZW heeft tot doel de sportieve en sociale ontwikkeling van al haar leden te bevorderen door de 
organisatie van een zo ruim mogelijk aanbod van activiteiten en dit voor alle leeftijden, binnen een 
kwalitatief en medisch verantwoord kader.  
 
De turnkring handhaaft een beleid, zowel bij leiding als bij haar leden, waar asociaal gedrag 
onaanvaardbaar is, zoals pesten, discriminatie om welke reden ook, agressie, seksuele intimidatie 
ongehoorzaamheid of enig andere vorm van niet toelaatbaar gedrag. 
Leden van wie het gedrag of de sportieve motivatie te wensen overlaat, kunnen geschorst of ontslagen 
worden zonder retributie van betaalde lidgelden. In dit geval worden de ouders op de hoogte gebracht. 
In geval van problemen van welke aard ook, kan ieder lid zich altijd wenden tot de leiding of het bestuur 
als vertrouwenspersoon. 
 
Om een goed verloop van het nieuwe turnjaar te waarborgen, is  het noodzakeli jk dat 
iedereen zich aan enkele afspraken houdt.  Deze worden samengevat in ons intern 
reglement. 
 
1) Het l idgeld moet betaald worden bij inschrijving.  

 
2) De leden worden geacht regelmatig de turnlessen en alle andere activiteiten bij te wonen. De 

ingangspoort zal steeds 5 min voor aanvang en einde van de oefenstonden worden geopend. 
Laatkomers kunnen niet meer worden toegelaten en vallen niet onder de verantwoordelijkheid van 
de turnkring. Leden kunnen binnen in de gang de opening afwachten. 
Bij een opeenvolgende afwezigheid van 4 oefenstonden zonder geldige reden en zonder een 
mondelinge of schriftelijke verwittiging aan de leiding, wordt het betreffend lid beschouwd als 
ontslagnemend zonder recht op retributie van betaalde lidgelden.  Het bestuur zal het betreffende 
lid en ouders hiervan schriftelijk verwittigen.  
 

3) Het voorgeschreven uniform is verplicht en wordt geacht tijdens de oefenstonden te worden 
gedragen. Het uniform wordt door de leden zelf gemerkt om verlies te voorkomen.  
Tijdens uitzonderlijke activiteiten  zoals bv voor de optredens tijdens de turnshow wordt de kleding 
gedragen die de leiding acht vereist te zijn.    
 

4) De leden zijn verzekerd tijdens alle turnprestaties, doch enkel voor dokters- en apotheekkosten 
op basis van de onderschreven polis, dus niet voor loonverlies ofwerkverlet. Wie deze kosten wil 
dekken, moet zelf een bijkomende verzekering onderschrijven. Elk ongeval dient binnen de 24 
uur ter kennis gebracht te worden aan het secretariaat. Ter voorkoming van ongevallen dienen 
de meisjes en jongens met lang haar hun haren samen te binden. Er worden ook geen juwelen of 
uurwerken gedragen. Sierraden , juwelen en waardevolle voorwerpen worden best thuis gelaten, de 
turnkring in niet verantwoordelijk voor verlies. 
Verplaatsingen van en naar de oefenstonden vallen onder de verzekering doch gezamenlijk vervoer 
van meerdere kinderen door derden, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de kring.  
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5) De sportvloer mag enkel betreden worden met aangepast schoeisel waarmee niet buiten het 

gebouw is gelopen.  F ietsen worden op de speelplaats geplaatst en niet binnen. 
 

6) Opzettelijke materialenbeschadiging dient vergoed te worden.  
Tijdens alle  activiteiten,  (bv turnshow) kunnen  er beelden van onze leden gemaakt worden die ter 
illustratie en aanvulling van onze activiteiten op onze website of in de brochure geplaatst worden. 
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