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Benjamins:
miniemen 1:
miniemen 2:
juniors :
jongens:
Knapen:
turnsters:

vanaf 3 jaar t/m 5 jaar - gemengd
6 jaar t/m 7 jaar - meisjes
8 jaar t/m 9 jaar - meisjes
10 jaar t/m 14 jaar - meisjes
6 jaar t/m 10 jaar
11 jaar t/m 14 jaar
vanaf 14 jaar

Benjamins
Miniemen 1
Miniemen 2
Juniors
Jongens
Knapen
Turnsters
Ropeskip 1+2
ritmiek

Recreatieve groepen
Woensdag
16.30 – 17.30
Dinsdag
18.00 – 19.30
Donderdag
18.00 – 19.30
Dinsdag
19.30 – 20.30
Donderdag
19.30 – 20.30
Woensdag
18.30 – 19.30
Vrijdag
18.30 – 19.30
Vrijdag
19.30 – 21.00
Specialisatiegroepen
Zaterdag
09.00 – 11.00
Woensdag
14.00 – 16.00
Zaterdag
14.00 – 17.00
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Welkom

Lidgeld

Beste gymnast(e),
Van harte welkom bij turnclub IVOLO HOBOKEN vzw.
Door aan te sluiten bij onze turnkring heb je meteen
gekozen voor een jarenlange ervaring. Onze club
bestaat al sinds 1920 en staat garant voor een
professionele en kwaliteitsvolle aanpak waar u als
gymnast(e) centraal staat

Voor slechts € 85,00 en € 70,00 (benjamins) per jaar biedt IVOLO u:

1

2
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Verantwoorde lichaamsbeweging in een ontspannen
sfeer. 90 % van onze trainers bezitten een erkend
sportdiploma.

Een verzekering tegen ongevallen. Voor meer
informatie over een ongevallendossier kan je steeds
terecht bij je spaarwijkmeester(es) of vraag het
formulier: “Hoe bent u verzekerd bij Ivolo” Alleen die
leden, die hun lidgeld betaald hebben, zijn verzekerd.
Bij een ongeval kunnen enkel zij een aanvraag tot
tussenkomst indienen.
Mogelijkheid tot deelname aan tal van activiteiten.
Leden, die door de leiding van de groep worden
aangeduid, kunnen deelnemen aan wedstrijden en/of
demo’s. Deelnamekosten aan deze activiteiten zijn in
het lidgeld inbegrepen. Voor sportkampen, stages en
buitenlandse verplaatsingen is er een gedeeltelijke
tussenkomst voorzien.
Alle turnende leden dienen zich de voorgeschreven kledij
(turnpak) van de groep waarin ze actief zijn aan te kopen.
Dit betekent concreet, dat iemand die in verschillende
groepen turnt, zich ook de kledij van deze verschillende
groepen moet aanschaffen. De leiding, in samenspraak met
het bestuur, zorgt ervoor dat deze kledij aan de beste
prijs/kwaliteit- verhouding kan worden aangekocht.
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Missie

2

Visie

Turnclub “IVOLO HOBOKEN vzw” staat voor veelzijdig
bewegen met een breed, laagdrempelig en eigentijds
trainingsprogramma.
Wij bieden gymnastiek en dans aan op een
opvoedkundige, fysieke en sociaal-maatschappelijk
verantwoorde wijze.
Iedereen kan bij ons terecht van kleuter tot
volwassen, zowel meisjes als jongens ongeacht
beperking, nationaliteit en sociale klasse.

Onder het motto "Turnen is fun", streeft “IVOLO
HOBOKEN vzw” ernaar een zo breed mogelijke waaier
van keuzemogelijkheden aan te bieden.
Door onze lidgelden zo laag mogelijk te houden,
proberen wij zo laagdrempelig mogelijk te zijn om alle
kinderen en volwassenen van Hoboken de kans te
geven om zich aan te sluiten bij onze sportclub.
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Uw Bestuur

Tersago Walter
Voorzitter

DE BREUCK An
Hoofdtrainer

Verbruggen Patrick
Secretaris
Preventieadviseur/API

Dolphen Daniëla
Penningmeester

De Hertogh Agnes
Boekhouding

Geuens Yvette
Technisch raadgever

Geuens Diane
Technisch raadgever

Intern reglement
Weerstandslaan 24,
bus 24
2660 Hoboken

03/828.86.47
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Daniël Baginierlaan
24
2660 Hoboken

0486/73.85.69

Engagement

Eikenlei 54
2660 Hoboken

0473/60.64.94

Warshaustraat 20
2660 Hoboken

03/828 15 80

Weerstandslaan 24,
bus 24
2660 Hoboken

Ondanks het grote engagement van de leiding en het
bestuur, hebben wij ook de medewerking van de
ouders en gymnasten broodnodig om de club
draaiende te houden. Als lid en ouder ben je immers
een deel van onze club en vragen we dat je een
inspanning levert om:

2
03/828.86.47

Lid worden van IVOLO HOBOKEN vzw. betekent dat u
zich akkoord verklaart met het intern regelement. U
kan een afschrift van het intern reglement op onze
website.

Het intern reglement en de afspraken na te
komen.
Het regelmatig volgen van de trainingen in
gepaste kledij.
Het betreden van de turnzaal met
turnpantoffels
Bij afwezigheid, de leiding verwittigen.
Deelname aan onze jaarlijkse turnshow in
maart.
Eventuele deelname aan wedstrijden
Bij ontslag uw afdelingsverantwoordelijke
verwittigen

Braeckman Anita
Technisch raadgever
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