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Wegenwerken in omgeving 't Venneke

Zoals jullie wellicht gemerkt hebben is turnzaal 't Venneke op dit ogenblik zeer moeilijk

bereikbaar. Daarom zal vanaf vrijdag, 7 oktober de turnzaal ook bereikbaar zijn via het

toegangspoortje ter hoogte van Kerkstraat 4 (linkerzijde hoofdingang Muziekschool). Hier

is ook een Kiss & Ride parking. Daarnaast kan je de turnzaal ook bereiken via de ingang aan

IJzerenwegstraat 2-3. In deze straat kan je niet parkeren. We houden jullie zo goed

mogelijk op de hoogte van de verdere evolutie en hopen dat de werken vlotten. 

VTS-Gym start het nieuwe seizoen met zeer veel enthousiasme

De eerste maand van het nieuwe seizoen is ondertussen al voorbij. Leiding en assistenten

staan volledig klaar voor jullie. We zagen al zeer veel nieuwe gezichtjes en missen nog

enkele gymnasten van het vorig seizoen. 

Hebben jullie nog zin, er zijn nog plaatsjes vrij!

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 en indien geen ander

inkomen ontvangen wordt);

* Blijvende invaliditeit: max. € 35 000 (uiterlijk tot 2 jaar na ongeval, max. 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 per lid en per kalenderjaar. Deze verhoogde waarborg bestaat uit:

 

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

 

* Blijvende invaliditeit: € 50 000 t.e.m. 65 jaar;

 

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

 

Meer informatie over deze verzekeringspolis evenals de aangifteformulieren kunnen

gevonden worden op: https://www.gymfed.be/verzekeringen.

Verzekering: wat te doen bij een ongeval?

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.

Eindeseizoensactiviteit

Op zondag 26 juni 2022 organiseerden we onze eerste

Eindeseizoenshappening in GO! Basisschool Tovertuin.

Onze jonge gymnasten uit de afdelingen Ravotters,

Kapoenen en Bengels toonden allereerst wat ze zoal in hun

turnmars hebben aan de hand van het

brevettenprogramma. Daarna was het de beurt aan onze

Kabouters, Kleuters en Tumbling afdelingen tijdens een

miniturnshow. Daarbij werd ook de tijd genomen om onze

trouwe leden, leiding en bestuursleden in de bloemetjes

te zetten. Hopelijk kunnen we jullie in maart 2023 een

volledig spektakel aanbieden.

Daarnaast zorgden Circo El Fiasco and WillowTwist en

enkele springkastelen voor de nodige randanimatie.

 

De grote opkomst en het enthousiasme van deelnemers en

sympathisanten maakt dat we volgend seizoen opnieuw

een Eindeseizoenshappening plannen. Hou jullie agenda’s

klaar.

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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