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Welkom in ons team
Mieke Guldemont en Daniëlle Van Geert nemen afscheid van onze club. Mieke heeft zich
jarenlang ingezet als trainer en penningmeester. Ook Daniëlle droeg haar steentje bij als
secretaris. We bedanken hen graag voor hun inzet binnen onze Aalsterse turnclub.

Mieke Guldemont

Daniëlle Van Geert

Uiteraard hebben we twee waardige opvolgers gezocht en
gevonden voor deze taken. Het komend turnjaar
verwelkomen we Danielle Ghesquière als nieuwe
penningmeester en Yannick Van den Bleeken als secretaris.
We kijken alvast uit naar een fijne vernieuwde samenwerking
binnen het bestuur!

Danielle Ghesquière

Yannick Van den Bleeken

Elien Van Der Massen sluit aan
in
het
bestuur
als
vertegenwoordiger van de
trainers toestelturnen meisjes
(TTM). Zij zal volgend seizoen
training geven aan competitie
TTM.
Veerle Van Impe is in het
bestuur de vertegenwoordiger
van de ouders toestelturnen
meisjes.

Versterking gezocht voor ons team
Onze club is op een aantal jaar sterk gegroeid in aantal leden, trainers en assistenten. We
zijn een groep vrijwilligers die zeker nog wat extra hulp kunnen gebruiken om de
clubwerking te optimaliseren. Misschien ben jij de persoon waar we naar op zoek zijn om
ons trainersteam te versterken vanaf september 2020.
▪
▪
▪
▪
▪

Heb je interesse om iets bij te verdienen ( vrijwilligersvergoeding) ?
Vertoef je graag in de omgeving van kinderen?
Ben je enthousiast om de turnmicrobe te kunnen doorgeven aan kinderen?
Ben je bereid om turntechnische vaardigheden aan te leren aan gymnasten?
Wil je je kennis en ervaring uitbreiden door opleidingen te volgen in het kader
van gymnastiek en begeleiding?

Stuur een mailtje naar
coordinator@turnkringaalst.be

Oilsjterse jubile’s in de club
Deze trainers zetten zich al jaren met hart en ziel in voor onze club. We zijn heel erg fier en
trots dat zij deel uitmaken van het team Koninklijke Turnkring Aalst. Vandaar dat we hen
willen bedanken voor hun inzet. Bij het bereiken van een mijlpaal (5, 10, 15, 25, ... jaar)
ontvangen zij een kleine attentie van de club.
Volgende trainers geven al 5 jaar training in onze club:
●
●
●
●

Ynke De Schinckel (acro competitie)
Shana De Smet (acro competitie)
Karen Seminck (acro competitie)
Tine Uvin (voorzitter)

Volgende trainer geeft al 6 jaar training in onze club:
●

Dorien Geeroms (acro competitie)

Volgende trainer geeft al 10 jaar training in onze club:
●
●
●

Lien Vervelghe (acro competitie)
Hannah Verdoodt (recreatieve groepen)
Yenthe De Schryver (kleuter- en recreatieve groepen)

Volgende trainers geven al 15 jaar training in onze club:
●
●

Yannick Van den Bleeken (tumbling competitie)
Natalie De Neef (tumbling competitie)

Volgende trainer geeft al 25 jaar training in onze club:
●

Lieve Arijs (kleuter- en recreatief turnen)

Karen – Natalie – Dorien – Ynke - Lien - Shana

Lieve
Yenthe - Hannah

Yannick

Sponsors gezocht
Volgend seizoen bestaan we 75 jaar! De club is echt een gevestigde waarde in de stad
en biedt aan zo'n 900 leden de fantastische gymnastiek sport aan. Honderd van hen
nemen deel aan nationale én internationale wedstrijden in de disciplines acrogym,
tumbling en toestelturnen meisjes. De club telt daarnaast een 100-tal trainers en een 10tal bestuursleden. Je kan bijna spreken van een kleine onderneming!
Om de goede werking van de club te garanderen en verder uit te bouwen, zijn wij op
zoek naar bedrijven die ons een duwtje in de rug willen geven door middel van sponsoring
(in natura). Wij bieden een aantal interessante mogelijkheden om meer visibiliteit te
verwerven in return.
Daarom deze oproep:
Ken jij een bedrijf dat mogelijks open zou staan om onze club te sponsoren? Laat ons dit
dan snel weten. Wij kunnen dan, bij voorkeur samen met jou contact met hen opnemen.
Samen staan we sterker!

Initiatorcursus
Tijdens de zomervakantie namen meer dan 10 enthousiaste (assistent-)trainers van onze
club deel aan de initiatorcursus die door ging in onze prachtige turnhal. Het was een
intensieve, leerrijke week waarin de trainers werden uitgedaagd met allerlei opdrachten.
Ze leerden turnbewegingen aanleren, corrigeren en begeleiden. Ze leerden hun
trainingen voorbereiden en evalueren. Maar vooral: ze hadden veel plezier en vormden
een hechte, toffe groep! In november vindt het praktijkexamen plaats. Veel succes!

Onze competitiegroepen rekruteerden nieuwe gymnasten
Ouders van gymnasten die recent of reeds deel uitmaken van onze drie
competitiegroepen kunnen met al hun vragen terecht op het e-mailadres van hun
discipline:
•
•
•

acro - oudersacro@turnkringaalst.be
tumbling - ouderstumbling@turnkringaalst.be
toestelturnen meisjes - oudersTTM@turnkringaalst.be

Gymgala 2020 gaat niet door
De GymFed kondigde aan dat er dit jaar geen Gymgala zal doorgaan. In 2021 kijken we
er naar uit om met z’n allen opnieuw op stap te gaan.

