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VTS Gym is 100 jaar!

Jaja, u leest het goed. Onze turnkring werd

100 jaar geleden opgericht.

Waar we vorig jaar graag hadden

aangekondigd ‘VTS Gym wordt 100’, heeft

een vies beestje de plannen om dit te

vieren wat in de war gebracht. Vandaar dat

we moeten zeggen ‘VTS Gym IS 100 JAAR

GEWORDEN’. 

Een werkgroep(je) werd opgericht om deze

heugelijke gebeurtenis in de verf te

zetten.

Noteer alvast het weekend van 13 en 14

november in jullie agenda. Dan organiseren

we in de lokettenzaal van het oude

gemeentehuis een tentoonstelling waarin

de geschiedenis van VTS Gym uit de doeken

wordt gedaan.

Kom kijken naar het 1ste vlag, foto’s van

het eerste bestuur, de oorsprong van de

naam VTS, de hoogdagen van het

persoonlijk turnen, de internationale

avonturen van de laatste decennia.

De tentoonstelling wordt voorafgegaan

door een academische zitting, waar we,

omwille van corona, jammer genoeg maar

een beperkt aantal aanwezigen kunnen

toelaten en dus ook op uitnodiging moeten

werken.

Daarnaast heeft de werkgroep een

fotoboek gemaakt dat tijdens de

tentoonstelling zal voorgesteld worden.

Een mooi naslagwerk met heel wat

informatie en foto’s.

Tenslotte wordt er door de werkgroep

Gymgala extra aandacht besteed aan het

100ste turngala op 26 maart 2022.

Hopelijk tot 13 of 14 november?

Uitnodiging tentoonstelling 100 jaar VTS

Update coronamaatregelen

Niettegenstaande de coronamaatregelen zijn verspoepeld, blijft VTS Gym toch nog een

aantal voorzorgsmaatregelen hanteren. De focus ligt daarbij vooral op het vermijden van

contacten tussen verschillende groepen en hygiënemaatregelen:

In turnzaal ’t Venneke blijven we de ingang a de speelplaats gebruiken en wordt de

zaal verlaten via de uitgang aan de containerlokalen/kleutertuin. De volgende groep

kan de zaal slechts betreden als de vorige groep het gebouw heeft verlaten.

Voor turnzaal Tovertuin gebruiken we de hoofddeur aan het Dezaegerplein. Ook hier

zorgen we voor een strikte scheiding van de groepen bij het betreden van de zaal.

Aan de ouders vragen wij om bij het op- en afhalen van hun kinderen voldoende

afstand te bewaren.

Er worden geen ouders toegelaten in de kleedkamers of zalen.

De gymnasten zullen bij het binnengaan en het verlaten van de zaal de handen

ontsmetten.

Wij houden aanwezigheidslijsten bij.

Mocht zich toch nog een coronabesmetting voordoen of heeft u of uw kind een hoog

risicocontact gehad, vragen wij om steeds de trainer en hoofdverantwoordelijke

(mampaey.katja@telenet.be) te verwittigen zodat wij de gepaste maatregelen kunnen

nemen.

Vriendjesweek

Tijdens onze Vriendjesweek van 18 tot en

met 22 oktober bieden wij de Kleuters

Kerkstraat, Ravotters, Kapoenen en Bengels

de mogelijkheid om een vriend(in) te laten

ervaren hoe superleuk het is om samen te

sporten.

Helaas kunnen we dit niet voor elke

afdeling organiseren gezien we de

maximum capaciteit voor een aantal

afdelingen bereikten.

Geboorte Louise

Sam Peeters, leiding van de Tumbling

beginners, en Kathleen De Decker zijn op

20/09/2021 de trotse ouders geworden van

hun tweede dochtertje, Louise.

VTS Gym wenst hen heel veel geluk met

hun kleine spruit!

Ongevallenverzekering

Het lidgeld omvat ook een ongevallenverzekering. Het standaard lidgeld omvat een

basiswaarborg. Dit betekent:

Medische kosten: bedrag van de verstrekte zorgen verminderd met het bedrag van

de tussenkomst ziekenfonds.

Tijdelijke onbekwaamheid: € 30 per dag (uitkering max. 2 jaar) – indien geen ander

inkomen ontvangen wordt.

Blijvende invaliditeit: max. € 35 000 (uiterlijk tot 2 jaar na ongeval) – tot 65 jaar

Overlijden: € 8 500

Brilschade: max. € 250 bij hoofdletsel (vastgesteld door geneesheer)

Per schadegeval is er een vrijstelling van € 25.

 

Er kan ook voor een verhoogde waarborg gekozen worden. De kostprijs hiervan bedraagt

€5/lid en per kalenderjaar. Deze verhoogde waarborg bestaat uit:

Tijdelijke onbekwaamheid: € 6 / dag extra vanaf 31ste dag (max 2 jaar)

Blijvende invaliditeit: € 50 000 tem 65 jaar

Overlijden: € 25 000 ( enkel bij +5-jarigen)

Meer informatie betreffende deze verzekeringspolis evenals de gerelateerde

aangifteformulieren kunnen gevonden worden op:

https://www.gymfed.be/verzekeringen.

 

Een ongeval – wat nu?  

  

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen, is een ongeval toch nog mogelijk. Welke stappen

dienen jullie te doorlopen om aanspraak te kunnen maken op de ongevallenverzekering:

Formulieren: in de turnzalen liggen aangifteformulieren. Na een ongeval geeft de

trainer deze mee. Dit formulier kan echter ook gedownload worden van volgende

site: https://www.gymfed.be/verzekeringen

Dit formulier dient volledig ingevuld te worden. De trainer zal volgende info

invullen: beschrijving van het ongeval, uur van het ongeval, aanwezige trainer,

getuigen. De andere gegevens dient door het lid/ouders aangevuld te worden.

Het aangifteformulier bevat ook een medische fiche. De meeste artsen zullen

echter een afzonderlijk medisch attest opstellen. Zolang alle gevraagde gegevens

vermeld zijn op dit medisch attest, is dit geen probleem.

Het ingevulde aangifteformulier + eventueel een afzonderlijk medisch attest dienen

uiterlijk 5 werkdagen na het ongeval bezorgd te worden aan het secretariaat. Dit

kan:

Per e-mail: secretariaat@vts-gym.be

Op papier: Eduard Anseelestraat 120, 2830 Willebroek

Daarna verloopt alle communicatie tussen Gymfed/verzekeringsmaatschappij en het

lid.

Enkele tips:

Indien de medische fiche pas later beschikbaar is, dan kan deze nadien nog aan het

secretariaat bezorgd worden. Het is belangrijk dat de deadline voor het indienen

van de aangifte gerespecteerd wordt.

Indien in eerste instantie de schade meevalt, is het beter om dit toch aan te geven.

Op die manier zijn jullie verzekerd van een tussenkomst van de verzekering moest

de schade uiteindelijk groter zijn dan verwacht.

Vergeet ook niet om de genezing te melden aan de verzekering! In principe mag

niet meer geturnd worden zolang je niet hersteld bent van de blessure en de

verzekering hiervan op de hoogte gebracht werd.

Trooper - Steun VTS Gym

Vergeet tijdens het online shoppen

Trooper niet te gebruiken! Je steunt er

immers onze werking mee zonder zelf iets

meer te betalen.

 

1. Ga naar onze pagina op Trooper

(trooper.be/vtsgym)

2. Kies je shop en klikt op de banner.

De link weet dat jij ons wilt steunen.

3. Doe gewoon je aankoop zoals altijd,

zonder één euro extra te betalen.

4. De shop betaalt een percentje aan

onze club. Gemiddeld krijgen wij €2

per aankoop van €100. 

VZW VTS Gym

E. Anseelestraat 120

2830 Willebroek

BE0429.103.848

RPR Antwerpen, afdeling Mechelen

Secretaris Els Petit: 0478 99 18 22
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