
HUISREGELS CSAV Turnlust – afdeling gymnastiek. 

Hartelijk welkom als lid van de afdeling gymnastiek van CSAV Turnlust. We hopen dat je 
je snel thuis voelt bij ons. 

Om maximaal plezier te kunnen hebben van het gymmen en turnen, hanteren wij een aantal huisregels: 

1. Ouders verlaten de sportzaal zodra de les begint. Dit komt de concentratie van de kinderen én van de 
leid(st)er  ten goede. Zodra de les is afgelopen kunt u uw kind ophalen. Alleen bij kleutergym is het mogelijk om 
de eerste paar keer – als u en uw kind dat nodig vinden – de eerste 5 minuten in de zaal aanwezig te zijn. 
Ook andere kinderen (broertjes, zusjes, vriendjes), familieleden en andere bezoekers moeten de sportzaal 
verlaten zodra de les begint. Dit alles in overleg met de leiding. 

2.  Kinderen van 8 jaar en ouder kunnen zich prima zelf omkleden, wij verwachten van de ouders dat zij hun 
privacy respecteren en op de gang wachten.  

3. Sieraden dragen tijdens de sport is verboden en kan zelfs tot gevaarlijke situatie leiden. Wilt u zorgen dat uw 
kind geen armbanden, oorbellen, ringen, kettingen en enkelbandjes draagt?  

4. Haardracht. Lang los haar kan voor de ogen komen, waardoor uw kind geen goede inschatting kan maken van 
diepte, hoogte en snelheid. Wilt u zorgen dat uw kind altijd de (lange) haren in een vlecht of staart heeft? Jongens 
met (half)lang haar dragen een haarband.  

5. Draag geschikte kleding tijdens de lessen. Bij de wedstrijden is een turnpakje verplicht. 
Het clubtenue kunt u 2x per jaar (in september en maart) aanschaffen via  de vereniging. Hiervoor worden 
briefjes op de lessen uitgedeeld. 
Peuters en kleuters gymmen op blote voeten, vanaf 6 jaar ook goed zittende (niet te ruime) stoffen of leren 
turnschoentjes, liefst met (gedeeltelijk) rubberen zool om uitglijden te voorkomen. (geen balletschoentjes) 
 

6.  Eten in de sportzaal is niet toegestaan. Bij trainingen die langer dan een uur zijn mag er tussendoor gedronken 
worden. Dat doen we langs de kant.  

7.  Als u vragen heeft voor de leid(st)er, dan kunt u deze het best ruim vóór of na afloop van de les stellen. Liever 
nog per mail of WhatsApp. 

8.  Mededelingen zullen wij per e-mail of WhatsApp aan u versturen. Zorgt u ervoor dat uw recente e-mailadres 
en mobiele telefoonnummer bij de ledenadministratie en de leiding bekend is? Voor activiteiten krijgen de 
kinderen altijd een briefje mee.  

9. Het is belangrijk dat wij u telefonisch kunnen bereiken mocht dat tijdens de les nodig zijn. Wilt u ervoor zorgen 
dat uw (recente) mobiele telefoonnummer bij de ledenadministratie en leiding bekend is?  

10. Tijdens trainingen en wedstrijden worden af en toe wel eens foto’s en filmpjes gemaakt. Deze worden 
gebruikt voor het verbeteren van de oefeningen of voor het ontwikkelen van promotiemateriaal. Heeft u daar 
bezwaar tegen geef dat dan door aan de leiding. Het privicybeleid van Turnlust staat op de website 
www.turnlust.com . 

11.Vertrouwenscontactpersoon. Binnen de vereniging is een vertrouwenscontactpersoon aanwezig. De 
contactgegevens staan op de website www.turnlust.com . 

12. Presenteren.   Om te laten zien wat de kinderen leren op de les, wordt er in de week voor een schoolvakantie 
een presentatieles gegeven. Deze is voor de ouders en andere familieleden. De datum wordt bekend gemaakt op 
de les. 

13. PR. Op onze facebookpagina sociale mediakanalen zullen we diverse meldingen maken van activiteiten en 
verslagen na diverse wedstrijden en activiteiten.   
 
14. De actuele hoogte van de contributie staat vermeld op de website www.turnlust.com/gymnastiek 
 

Het bestuur  

 

 Naam leiding en telefoonnummer 
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